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RESUMO 

Um ato pedagógico será efetivamente educativo quando o educador, em sua inteireza, assume 

o compromisso com a formação humana de seus educandos. Não obstante, o conceito geral de 

educação em nossa cultura permanece comodamente associado a um privilégio da cognição e 

a uma ilusão de que a racionalidade instrumental esgota por si mesma todas as facetas do 

fenômeno humano. A observação do comportamento humano nos remete a reconhecer que há 

pessoas que conseguem enfrentar e superar situações adversas, evidenciando uma dignidade 

indiscutível e que por um ideal de vida e amor à causa conseguem realizar um intenso 

processo de transformação e amadurecimento de si mesmo. A capacidade das pessoas 

manterem-se íntegras e conseguirem superar as adversidades do caminho chama-se 

resiliência. Na perspectiva da resiliência, a experiência formativa tem como objetivo despertar 

as potências do humano que habitam em cada um de nós, através de uma visão integral ou 

multidimensional. Yunes (2003) considera a espiritualidade como um dos processos-chave da 

resiliência, encarando-a como uma rica oportunidade de crescimento e descoberta interior. 

Frankl (1991, 2007) acredita que podemos descobrir um sentido na vida, mesmo quando nos 

vemos numa situação sem esperança e que as condições podem variar na medida em que é 

mais fácil ou difícil encontrarmos um sentido para nossa vida. Para ele, a dimensão espiritual 

seria o ponto de partida e de chegada para compreensão mais real e total do homem, ou seja, 

somente quando se fala do espiritual é que se começa a falar do especificamente humano do 

homem. Pertencem à dimensão espiritual todos os princípios éticos e valores humanos não 

estando, necessariamente, relacionados a doutrinas ou à prática de rituais religiosos (RÖHR, 

2007a). A presente pesquisa destinou-se a estudar os processos da resiliência em professoras 

do ensino fundamental I, de um município no litoral norte do Estado de Pernambuco. Para 

tanto, utilizamos: questionários, entrevistas (simples, autobiográficas e de autoconfrontação), 

observações e filmagens de aulas. Os nossos objetivos eram saber se as características de 

resiliência demonstrada pelas professoras haviam sido influenciadas por suas histórias de vida 

e de que forma se manifestariam em suas práticas docentes, utilizando, como norteadores da 

discussão, os padrões de resiliência apontados por Polk (1997). Os dados indicaram que dada 

a complexidade do humano, a resiliência pode ser favorecida, contudo não há garantias de que 

seja potencializada ou enfraquecida. Ela está engendrada em um complexo quebra-cabeça que 

reúne peças representativas da constituição pessoal e também da interação com o mundo 

externo, beneficiada (porém não determinada) por um ambiente que estimule a sua efetiva 

manifestação. As professoras que apresentavam características mais resilientes conseguiram 

manter mais frequentemente o equilíbrio frente às situações adversas, demonstrando 

disposição para superarem as dificuldades, cultivando um ambiente mais prazeroso e 

relaxante em sala de aula, considerado favorável ao processo de ensino-aprendizagem. 

Posturas mais fortemente resilientes, contudo, não garantiram uma aula tecnicamente mais 

eficaz. Assim, mesmo as consideradas com mais características resilientes vivenciaram 

momentos contraditórios, porém a intensidade e a frequência com que se abalaram e, 

sobretudo, o modo como vivenciam a adversidade fizeram toda diferença, pois comumente se 

superaram e pareceram aprender com as situações. Podemos ainda mencionar que a dimensão 

espiritual se manifestou mais claramente nas professoras com características mais resilientes. 

A busca pelo desenvolvimento da integralidade na prática formativa, apesar de observado em 
todas as participantes, esteve mais evidenciado nas que apresentaram características mais 

resilientes, possivelmente por possuírem maiores possibilidades de vivenciarem a sua própria 

multidimensionalidade. 

Palavras-Chaves: Resiliência, Educação, Formação Humana, Integralidade, Espiritualidade. 



 

ABSTRACT 

A pedagogical act will effectively become educative when the educator, in his/her integrality, 

commits himself/herself to humanly develop his/her students. However, the general concept 

of education in our culture conveniently privileges cognitive processes leading to an illusion 

that instrumental rationality itself exhausts all facets of the human phenomenon. By observing 

human behavior we are led to recognize that there are people who are able to face and 

overcome adverse circumstances demonstrating an indisputable dignity. At the same time 

they are motivated by a goal in life which is supported by thorough commitment and love for 

its causes that enables them to manage and accomplish an intense process of self 

transformation and maturation. The ability of behaving with integrity when overcoming 

adverse circumstances in the paths of life is called resilience. Through the lens of resilience, 

human development processes are the ones that aim at awakening humanistic potentialities 

within each one of us through an integral or multidimensional perspective. Yunes (2003) 

considers spirituality as one of the key-processes of resilience and a rich opportunity of inner 

growing and discovery. Frankl (1991, 2007) believes that we are able to discover the meaning 

of life even when facing hopeless situations. The conditions for this may vary depending on 

how difficult would be for someone to find meaning for life. In his opinion, the spiritual 

dimension would be the starting and ending point to a more real and integral comprehension 

of man which means that only when we talk about spirituality do we begin to talk specifically 

about the humanistic side of man. Within spiritual dimension one can find all the ethical and 

value principals which may not necessarily related to doctrines or religious rituals (RÖHR, 

2007a). The present research aimed at studying the processes of resilience among teachers of 

a primary school from a municipality in the north coast of the State of Pernambuco. For that, 

we used the following research instruments: questionnaires, interviews (simple, 

autobiographical and self-confrontation), observations and classes shooting. Our main 

objectives were to investigate whether resilience characteristics demonstrated by the teachers 

had been influenced by their stories of life and in which aspect they would manifest them in 

their teaching practices. Our discussions were guided by the resilience patterns pointed by 

Polk (1997). The findings of this research indicated that due to human complexity, resilience 

can be favored without any guarantee that it can be either potentialized or weakened. It is 

engendered in a complex puzzle which unites pieces of personal characteristics influenced by 

the interaction with the outside world. Resilience can be favored (but not determined) by an 

environment that stimulates its effective manifestation. The teachers that presented greater 

resilience characteristics managed to keep the balance when facing adverse situations. This 

shows their tendency to overcome difficulties by cultivating a more pleasant and relaxing 

environment in their classrooms. This can be considered a favorable aspect within teaching-

learning process. Stronger resilient attitudes, though, did not guarantee more effective classes 

from the pedagogical point of view. Therefore, even the ones considered to have more 

resilient characteristics experienced controversial moments. However, the intensity and 

frequency in which they became unbalanced were milder. An emphasis should be put on the 

way they faced adversity which made all the difference since they frequently were able to 

overcome and learn from experiences. Furthermore, the spiritual dimension manifested more 

clearly among teachers that presented stronger resilient characteristics. Although observed in 
all participants, the search for integral human development as part of pedagogical practices 

was more evident in the ones which demonstrated more resilient tendencies possibly because 

they had more opportunities to experience their own multidimensionality. 

 

Key-words: Resilience, Education, Human Development, Integrality, Spirituality. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A educação, com suas múltiplas facetas, representa uma oportunidade de crescimento 

humano inquestionável. Mas é preciso reconhecer que o conceito geral de educação em nossa 

cultura permanece confortavelmente associado a um privilégio da cognição e a uma ilusão de 

que a racionalidade possa dar conta de todas as facetas do fenômeno humano. Interpretada 

como um “dom”, valorizada por todos os cidadãos e assumida pela sociedade como uma 

atividade pública, a atividade de ensino, com o predomínio e expansão das relações 

capitalistas dos últimos tempos, parece ter perdido o seu valor social (SINPRO, 2006). Muito 

mais do que favorecer e/ou estimular o desenvolvimento cognitivo dos alunos, para nós, uma 

missão efetivamente educacional é quando o educador, em sua inteireza, assume o 

compromisso com a formação humana de seus educandos. 

As amplas dimensões geográfica, demográfica e econômica do Brasil conferem 

substância aos cenários otimistas perenemente associados ao nome do país. Com uma 

população de mais de 185 milhões, o Brasil faz parte do grupo E-9, o que significa que, 

juntamente com Bangladesh, China, Egito, Índia, Indonésia, México, Nigéria e Paquistão, é 

um dos nove países mais populosos do mundo que se comprometeram a encarar a educação 

como fator de importância-chave para o desenvolvimento. 

Apesar de ser um país com enorme potencial é, entretanto, limitado por desigualdade e 

discriminação persistentes. Apesar da proporção de pessoas que vivem abaixo da linha de 

pobreza ter diminuído, quase um terço dos brasileiros ainda vivem abaixo da linha de 

pobreza. Questões de desigualdade persistente encontram-se na raiz dos desafios que o Brasil 

hoje enfrenta em sua busca por desenvolvimento humano. Entre esses desafios encontram-se a 

erradicação do analfabetismo e a melhoria da qualidade da educação (UNESCO, 2006). 

 

Nas últimas décadas, o país alcançou progressos significativos que permitiram 

praticamente atingir a universalização do ensino fundamental obrigatório (93,8% em 

2003)
1
. Todavia, o Brasil ainda apresenta deficiências no acesso à educação para a 

primeira infância e ensino médio. Além disso, destaca-se como urgente a qualidade 

da educação. O sistema educacional brasileiro nem sempre é capaz de desenvolver 

habilidades cognitivas de importância essencial para a vida cotidiana e evidencia 

debilidades no fomento a formação de valores que capacitem os cidadãos a uma 

participação ativa na sociedade, e também na promoção do desenvolvimento 

humano sustentável (ibidem, p. 22). 

 

 

O ano 2000 constituiu um marco no reconhecimento do direito de todos à educação e à 

aprendizagem ao longo de toda a vida. Os governos de 164 países se reuniram em Dacar, 

                                                 
1
 Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Ministério da Educação (2003). 
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Senegal, para avaliar os progressos realizados desde a Conferência Mundial de Educação para 

Todos, no ano de 1990. Os países acordaram expandir significativamente as oportunidades 

educacionais para as crianças, jovens e adultos até 2015 (UNESCO, 2008). 

 

O compromisso foi expresso em seis objetivos no chamado Marco de Ação de 

Educação para Todos (EPT), os quais abrangem: a expansão da educação e o 

cuidado na primeira infância, a universalização da educação elementar gratuita e 

obrigatória, a aprendizagem de jovens e adultos, a redução das taxas de 

analfabetismo, a igualdade entre homens e mulheres nas oportunidades educacionais 

e a qualidade da educação em todos os seus aspectos. Desde então, a Educação para 

Todos está no cerne das atividades da UNESCO na área da educação (p. 7). 

 

 

Um dos avanços mundiais apontados no Relatório de Monitoramento Global de EPT 

de 2008 foi a introdução da obrigatoriedade do ensino primário em 23 países que não 

dispunham de legislação a respeito até o ano 2000. Devemos destacar que em termos 

internacionais a educação primária equivale ao que no Brasil são as cinco primeiras séries do 

ensino fundamental
2
, correspondendo à faixa etária de sete a dez anos. Mostra o Relatório que 

a taxa de escolarização do total dos países observados passou de 83% para 87%, entre 1999 e 

2005, tendo o crescimento sido maior que o registrado na década anterior. Ou seja, decresceu 

em 24 milhões o número das crianças fora da educação primária, infelizmente ainda restando 

72 milhões nessa condição. É importante destacar que  

 

a situação do Brasil quanto ao acesso a esse segmento educacional comparada a dos 

demais países do E-9 mostra sua posição favorável, estando apenas ligeiramente 

atrás do México e da Indonésia: 95% das crianças brasileiras de sete a dez anos estão 

na escola. Em relação aos outros cinco países da América do Sul selecionados pelo 

tamanho de sua população, apenas a Argentina e o Peru, este por pequena margem, 

encontram-se em posição melhor que o Brasil. Como nos outros países, vem 

diminuindo o número de crianças brasileiras dessa faixa que se encontrava fora da 

escola: elas somavam mais de 1.032 milhão em 1999 e em 2005 totalizaram 482 mil 

(UNESCO, 2008, p. 14). 
 

 

Segundo o relatório da UNESCO (2006), com relação às escolas do ensino 

fundamental, no Brasil, o problema consiste mais na qualidade que na universalidade, uma 

vez que um quinto das crianças que concluem a quarta série não alcançou ainda um nível 

adequado de habilidades de leitura ou de cálculos matemáticos. A repetência e a evasão são 

comuns. Os professores, frequentemente, são mal qualificados, e seus salários são muito 

baixos em comparação com a importância do trabalho desempenhado. Apesar dos esforços 

                                                 
2
 A duração obrigatória do Ensino Fundamental foi ampliada de oito para nove anos pelo Projeto de Lei nº 

3.675/04, passando a abranger a Classe de Alfabetização (fase anterior à 1ª série, com matrícula obrigatória aos 

seis anos) que, até então, não fazia parte do ciclo obrigatório (CÂMARA DOS DEPUTADOS). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Alfabetiza%C3%A7%C3%A3o
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governamentais e não governamentais e do significativo aumento nos índices de alfabetização 

verificado nas últimas décadas, 15,2 milhões de pessoas com idade superior a nove anos ainda 

foram consideradas analfabetas em 2004
3
. 

O Relatório de Monitoramento Global da UNESCO (2008) se refere à existência de 

alguns fatores fundamentais para uma boa aprendizagem, tais como acesso a livros e materiais 

didáticos, escolas seguras e bem-conservadas, professores com formação e em quantidade 

adequadas. Lamentavelmente, problemas relativos a todos esses fatores ainda estão presentes 

na educação brasileira. 

Santos (2006) estudou o funcionamento de escolas municipais da cidade de Salvador 

que atendem crianças do nível de Ensino Fundamental, de 1ª à 8ª série, no período de junho 

de 2002 a julho de 2004, e constatou a presença de um desgaste dos professores com relação 

ao exercício profissional. Primeiramente o autor realizou observações feitas com professores, 

coordenadores e diretores (40 no total) em três situações cotidianas: nos intervalos, nas 

reuniões pedagógicas e nos eventos comemorativos realizados pela escola. No segundo 

momento, analisou documentos que organizam o trabalho pedagógico, tais como regimentos, 

plano de desenvolvimento escolar, plano de capacitação, quadro de distribuição de 

disciplinas, atestados médicos, além de bilhetes escritos por professores e dirigidos à direção e 

aos colegas. No terceiro momento, realizou entrevistas semi-estruturadas. 

O autor constatou que as adversidades encontradas em professores no cotidiano 

escolar decorreram de dois eixos: 1) do modo como as relações sócio-afetivas são produzidas 

com os superiores, com os colegas, com os alunos, com os pais e com a comunidade; 2) da 

relação estabelecida com o conteúdo da ação docente. A primeira decorre de pressões 

externas e internas que os docentes sofrem dos superiores para se envolverem em suas 

propostas, quer seja na execução de projetos encaminhados à escola, quer seja na exigência 

em participar dos cursos de formação continuada, ou ainda, na pressão para aprovar um maior 

número de alunos. Outra fonte de adversidade é o calendário escolar e, neste caso, a pressão 

advém também de alunos e pais pela imediata divulgação dos resultados das avaliações, 

desconsiderando que o professor muitas vezes tem várias turmas com exigências que se 

acumulam. Aos pais e alunos, somam-se a direção escolar e a Secretaria, que pressionam pelo 

registro das notas nas cadernetas e boletins escolares de modo que, ao final do ano, a tensão se 

agrava. 

                                                 
3
 Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (2004). 
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A não participação dos pais na escola, o baixo interesse dos alunos pelos conteúdos 

escolares e o mau comportamento destes também são considerados fontes de adversidade. 

Para os professores, são poucos os pais que vão à escola, que procuram saber como está a 

aprendizagem dos filhos, seu comportamento, e que contribuem efetivamente com o processo 

de educação escolar. Não raro o professor precisa lidar com o desinteresse dos alunos pelas 

atividades propostas nas disciplinas do currículo, impostas por um modelo institucional 

equivocado, e também com seus comportamentos muitas vezes agressivos. 

Conflitos e intrigas criados por colegas de trabalho também fazem parte do cenário nas 

organizações de ensino pesquisadas por Santos (2006). Tais fatores configuram-se, por vezes, 

em adversidade entre os professores, gerando relações de desconfianças, individualismo e 

desrespeito. 

A ausência de funcionários e de material pedagógico que dão apoio à atividade 

docente se configura como mais um empecilho, uma vez que será necessário um esforço 

adicional por parte do professor, acelerando o desgaste profissional. 

Os baixos salários pagos são também um grande obstáculo à produtividade e à 

qualidade, uma vez que obrigam o professor a uma dedicação maior na tentativa de ampliar a 

carga horária para ter acesso a bens e serviços produzidos na sociedade. Por outro lado, esse 

mesmo fator o impede de ter acesso a tais bens pela falta de tempo. Assim, se os professores 

iniciam a sua carreira priorizando as recompensas intrínsecas ao seu trabalho, quando essas 

expectativas são frustradas, os salários convertem-se numa fonte considerável de insatisfação 

profissional, que se manifesta frequentemente por altas percentagens de abandono. 

Outro aspecto que chamaríamos atenção para ilustrar mais um possível fator adverso 

seria a estrutura física de muitas escolas públicas em nosso país. Muitas salas de aula são 

quentes, pouco iluminadas, situadas em locais inadequados, algumas até com faltas de mesas 

e cadeiras, onde os alunos, às vezes, não possuem sequer livros didáticos, cadernos ou lápis. 

“Quanto à infra-estrutura, em muitas escolas brasileiras, especialmente na periferia dos 

grandes centros e da zona rural, as condições são precárias; as salas são exíguas e 

desconfortáveis” (UNESCO, 2008, p. 19). 

Há um aspecto não mencionado no artigo de Santos (2006) que diz respeito ao número 

elevado de alunos por sala. No relatório da Unesco (2008) está posta uma melhora na 

quantidade de alunos por professor, na realidade brasileira, porém, não raro os professores são 

responsáveis por turmas numerosas, levando ao aumento do esforço físico e chegando até a 

comprometer o seu rendimento profissional. 
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A proporção de alunos por professor no Brasil varia bastante entre redes e escolas. 

A média nacional para a educação primária apresenta melhora, com a diminuição de 

26 alunos por professor em 1999 para 21 em 2004, segundo o Relatório de 

Monitoramento Global, o que equipara ou aproxima o Brasil aos países sul-

americanos mais populosos e aos países do E-9 com melhor situação nesse indicador 

(UNESCO, 2008, p. 19). 

 

 

O estudo de Servilha (1997) aponta outros aspectos adversos à prática docente quando 

comenta que se realiza, normalmente, em condições nem sempre satisfatórias quanto à 

limpeza, presença quase sempre constante do pó de giz, e também quanto à acústica, com a 

presença de ruídos internos e externos à sala de aula
4
.  

Salientamos que deveria ser dada uma especial atenção à questão do ruído no 

ambiente acadêmico, sendo por nós considerado um fator comumente adverso a uma 

satisfatória prática docente. Muitas vezes, dentro das salas de aula, pelo número excessivo de 

alunos, percebe-se um alto nível de ruído
5
, que ocasiona ao professor um intenso desgaste 

vocal, pois na tentativa de fazer-se ouvir, aumenta a intensidade de sua voz (PINHO, 1997).  

Sabemos que os professores estão entre os profissionais em relação aos quais a 

comunicação é vital para a viabilização do trabalho e a voz é o instrumento utilizado para 

socializar o saber adquirido e gerar conhecimento. O uso inadequado da voz pode ocasionar 

consequências imprevisíveis até mesmo à saúde geral, gerando um desconforto que, se não 

tratado, poderá favorecer o cansaço, a irritação e a impaciência. 

Simeão, Barros e Leal (2006) realizaram uma pesquisa sobre queixas vocais 

apresentadas por professores do ensino fundamental da rede municipal da cidade de Caruaru. 

Foram entrevistados 64 professores lotados em quatro escolas. As autoras identificaram um 

percentual significativo de queixas relacionadas ao uso indevido da voz (84,4%), sobretudo 

com referências à rouquidão e ao cansaço vocal. Estes aspectos foram apontados mais 

frequentemente pelos docentes que lecionavam em turmas com mais de 30 alunos (64,8%), e 

nas 1ªs e 2ªs séries (62%). 

Dragone (2001) considera que uma voz produzida com alterações pode levar a um 

desequilíbrio funcional ou orgânico do aparelho fonador e provocar desinteresse do 

interlocutor, pois se torna pouco projetada, dificultando a inteligibilidade da mensagem 

produzida. Ferreira e Costa (2000), Hermes e Nakao (2003) e Grilo e Penteado (2005) 

mencionam que a alteração na qualidade vocal do professor afeta negativamente o 

                                                 
4
 Por sermos fonoaudióloga, especialista na área de voz, e há alguns anos estarmos nos dedicando às questões 

que envolvem a saúde vocal, achamos pertinente alertar para possíveis prejuízos para a saúde do professor que 

habitualmente vivencie uma sobrecarga vocal. 
5
 Não apenas em função das crianças, mas também pelo tráfego de automóveis nas ruas onde as escolas estão 

situadas. 
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desempenho ocupacional, interferindo na capacidade de ensinar eficientemente, causando 

falhas em sua atividade docente. 

Para Dejours (1996), a permanência do sujeito no uso de estratégias patogênicas pode 

levá-lo ao adoecimento psicossomático e esse campo de negociações é forjado nas malhas da 

organização do trabalho ou no campo da divisão das tarefas e do modo como as relações são 

produzidas. Pela organização do trabalho, teoricamente os indivíduos podem criar, recriar, 

transformar, (re) significar constantemente a atividade que realizam no sentido de atender às 

suas necessidades, expectativas e anseios. Paradoxalmente, essa mesma organização, quando 

colocada de maneira rígida, é incapaz de satisfazer às necessidades dos indivíduos, gerando-

lhes angústias, insatisfações, medos, alterações psicossomáticas, incorrendo em prejuízos de 

natureza física e psicossocial. 

Perante tantas situações adversas com que muitos professores brasileiros se deparam, 

podemos concluir que nem sempre a tarefa educacional será fácil. Para Castro (2001), no 

cotidiano escolar, a complexidade da sala de aula, caracterizada por sua 

multidimensionalidade, simultaneidade de eventos, imprevisibilidade, imediaticidade e 

unicidade de respostas às inúmeras situações práticas, se constitui em sério desafio, que exige 

certa capacidade de enfrentamento por parte do professor. 

Conhecer a si mesmo, acolher o diferente e suplantar os desafios tornaram-se práticas 

cada vez mais difíceis e não menos necessárias, demandando flexibilidade e criatividade. 

Muito além da formação pedagógica tradicional é importante tentar reconhecer e legitimar as 

diferenças e singularidades dos alunos, aprendizes que tanto ensinam. Há de haver vontade, 

coragem, humildade, compromisso e respeito, para que uma mudança efetiva tenha maiores 

chances de ocorrer. E para tudo haverá um tempo. O ritmo dos pares (professor/aluno) sempre 

será singular. E imprevisível. Não há, portanto, ilusões de que esse „encontro‟ seja, 

comumente, harmônico ou fácil. 

Mesmo assolados pela vontade de desistir, frente à precariedade de algumas escolas, 

do número elevado de alunos por sala, do baixo salário, das imposições curriculares, ainda 

assim alguns professores não desistem, porque “estão realizados deste modo”. Uma decisão 

que representa uma tomada de consciência, de uma implicação existencial, usando a 

linguagem de Jaspers, que emana, sobretudo, da dimensão mais sutil do humano, que para 

Röhr estaria na dimensão espiritual (trataremos sobre esta dimensão adiante). Assim, quando 

decidimos realmente, nos implicamos nisto e, por isso, não conseguiríamos fazer/ser 

diferentes.  
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Neste sentido, mesmo diante de adversidades há pessoas que escolhem ser professores, 

apesar de tudo. Elas mostram uma integridade intrínseca, uma dignidade indiscutível, um 

desejo legítimo de fazer bem o seu ofício, não apenas porque precisam garantir o sustento, 

mas, sobretudo, por um ideal de vida, por amor à sua profissão. A compreensão destas 

posturas pode estar em estudos desenvolvidos pela Psicologia. Para Poletti e Dobbs (2007) há 

mais de quarenta anos esta ciência tem se interrogado sobre o fato de que certas pessoas têm a 

capacidade de superar as piores situações, enquanto outras ficam aprisionadas na infelicidade 

e na angústia, presos nas teias da tristeza que se abatem sobre elas.  

A capacidade das pessoas manterem-se íntegras, apesar das adversidades do caminho, 

chama-se resiliência (ANTUNES, 2007; COSTA, 1995; CYRULNIK, 2004; POLETTI, 

DOBBS, 2007; TISSERON, 2007). Na perspectiva da resiliência, a experiência formativa tem 

como objetivo despertar as potências do humano que habitam em cada um de nós, através de 

uma visão integral ou multidimensional. 

Mais do que de um repertório de capacidades de ensino, a formação de professores 

necessita ser permeada por uma dimensão de pessoalidade que, embora assente na 

identificação das circunstâncias práticas cotidianas, transcende esta mera restrição contextual 

(SIMÕES, 1996). Neste sentido, a noção de integralidade nos apresenta como um novo 

referencial a partir do qual pode emergir um caminho de superação aos problemas da 

educação na contemporaneidade. 

Levando-se em conta que a vivência espiritual se apresenta como uma valiosa 

oportunidade de crescimento e descoberta interior, acreditamos que esta dimensão esteja bem 

desenvolvida nas pessoas dotadas de características mais resilientes. Através desta visão 

formativa, educador e educando são instigados a experienciar condições insuspeitadas de 

crescimento e realização. 

Neste sentido, levando-se em conta que a prática educacional comumente privilegia 

determinadas dimensões do humano (como por exemplo, a racionalidade) em detrimento de 

outras, desprovida de uma visão multidimensional, acreditamos que pesquisas como esta, que 

destacam a importância da integralidade, se reverta favoravelmente na possibilidade de 

práticas também mais integrais em benefício da formação humana. O presente estudo 

justifica-se por apresentarmos reflexões e possíveis caminhos que nascem de uma visão 

otimista do humano, a saber, dos estudos sobre a resiliência. Acreditamos na relevância deste 

conceito e seus efeitos positivos em estreitar laços entre professores e alunos, já que estarão 

mais conscientes da importância de assumirem uma postura de superação, mas também de 

reconhecimento de sua própria individualidade, frente às adversidades cotidianas.  



 20 

A fundamentação teórica utilizada contemplou os seguintes aspectos temáticos: 1) 

Resiliência: origem do conceito, aspectos históricos, teorias explicativas (Teoria do Traço e 

do Processo), potencial de resiliência; 2) Viktor Frankl: principais contribuições; Por fim, 3) 

Integralidade e formação humana: a relevância destes conceitos. 

Posteriormente, apresentaremos uma discussão a respeito das características resilientes 

apresentadas em professores do ensino fundamental I
6
, de um município no litoral norte do 

estado de Pernambuco. Nossos objetivos específicos foram analisar se as histórias de vida dos 

professores participantes poderiam, ou não, ter influenciado na formação de características de 

resiliência e de que forma essas características se materializaram em suas práticas docentes. A 

resiliência apontada pelas professoras foi analisada de acordo com os padrões de resiliência 

estudados por Polk (1997). 

                                                 
6
 De 1ª à 6ª série, normalmente com alunos variando entre idades de seis a dez anos.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 RESILIÊNCIA 

 

2.1.1 Origem do conceito 

 

Historicamente falando, a noção de resiliência vem sendo utilizada há muito tempo 

pela Física e Engenharia, sendo um de seus precursores o cientista inglês Thomas Young. Em 

1807, ele descreveu experimentos sobre tensão e compressão de barras, buscando a relação 

entre a força que era aplicada num corpo e a deformação que essa força produzia.  

Segundo Timoshenko (1953 apud BRANDÃO, 2009), nesta obra, Young fala de 

resiliência ao apresentar uma discussão sobre fraturas de corpos elásticos produzidas por 

impacto. Ao que parece, no entanto, o significado de resiliência para esse pesquisador não é o 

mesmo dos dias atuais, embora guarde semelhanças. Em determinado momento de seu texto, 

Young diz: “[...] o poder de resistir a um movimento muito rápido, o qual eu, em outra 

ocasião, arrisquei chamar resiliência” (p. 98). 

Físicos e engenheiros utilizam a noção de módulo de resiliência para calcular a 

quantidade máxima de energia que certo material absorve ao receber determinado impacto, 

deformando-se sem se romper e voltando posteriormente à forma original. 

Na literatura brasileira, pode-se dizer que há um consenso a respeito do conceito da 

resiliência ser originário da física ou do termo “resiliência” ter sido trazido desta disciplina 

(ASSIS; PESCE; AVANCI, 2006; JUNQUEIRA; DESLANDES, 2003; POLETTO; 

KOLLER, 2008; SOUZA; CERVENY, 2006; YUNES, 2003; YUNES; MENDES; 

ALBUQUERQUE, 2005; YUNES; SZYMANSKI, 2001). 

Para Flach (1991), atribui-se o uso do termo em 1966, visando descrever as 

características psicológicas e biológicas exigidas para atravessar com êxito as mudanças na 

vida. 

Em Psicologia, o estudo da resiliência é relativamente recente, sendo pesquisado há 

pouco mais de vinte anos. Junqueira e Deslandes (2003) consideram que a resiliência possui 

muitas definições e o conceito ainda está em construção e debate. Seu significado não é claro 

nem preciso quanto na Física ou na Engenharia, consideradas a complexidade de variáveis 

que devem ser encaradas no estudo dos fenômenos humanos. A despeito dos pontos em 
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comum das conceituações da resiliência, não se deve perder de vista as peculiaridades de cada 

ramo do conhecimento e sua forma própria de se apropriar de um termo e teorizar sobre ele. 

Para Yunes e Szymanski (2001, p. 16), “a psicologia, na verdade, apropriou-se de um 

conceito construído dentro de um modelo matemático e há de haver cautela para que não 

ocorram comparações indevidas”. Não há como comparar a resiliência de materiais com a 

resiliência como um processo psicológico, até porque o conceito de deformação em Física e 

em Psicologia são incomparáveis. 

Junqueira e Deslandes (2003) destacam uma importante diferença entre a resiliência 

estudada pela Física e aquela pela Psicologia no que diz respeito ao retorno do objeto, ou 

pessoa, ao estado anterior à pressão sofrida. A resiliência, para a psicologia, em algumas de 

suas conceituações, envolve algo além do retorno ao que se era antes, pois abrange um 

crescimento a partir da superação da pressão. 

Brandão (2009) reitera esta compreensão quando menciona que a resiliência do ser 

humano é diferente da resiliência da física, já que na psicologia, após sofrer um abalo, uma 

“deformação em sua estrutura”, o homem não só se recupera, voltando ao que era antes, como 

se torna ainda mais forte, ou melhor, depois dele. Ainda assim, a concepção mais comum que 

a psicologia tem da resiliência – capacidade para se recuperar de abalos sofridos ou de se 

abalar e voltar ao que se era antes do abalo – tem mais a ver com o conceito físico da 

elasticidade do que propriamente de resiliência. Isso porque a elasticidade seria a 

característica dos materiais de se deformarem e voltarem à sua forma original após o fim da 

causa da deformação e para que se deformem sem se romper é necessária a resiliência, que 

implica na absorção da energia da pressão, do impacto. 

É válido ressaltar que nem tudo que resiste à pressão apresenta resiliência, pois há 

materiais que sob pressão não se deformam e, nestes casos, nem absorveriam a energia do 

impacto. Estes materiais seriam considerados resistentes, mas não elásticos. Amaral (2002) 

considera que quando um material resiste a um impacto deformando-se pouco ou nada, ele é 

considerado rígido. Este material, após certo limite de força aplicada sobre ele, se rompe de 

maneira irreversível, sem ter havido deformação. Do mesmo modo, um material elástico, 

também pode se romper ou sofrer uma permanente deformação depois que é ultrapassado o 

seu limite de elasticidade. 

Em suma, Poletto e Koller  (2008) afirmam que a ideia de voltar à forma original após 

o impacto de um estressor está superada, pois “o sujeito aprende, cresce, desenvolve e 

amadurece” (p. 17), portanto, se transforma.  
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Tavares (2001) discute a origem do termo resiliência sob três pontos de vista: o físico, 

o médico e o psicológico. No primeiro, representa a qualidade de resistência de um material 

ao choque, à pressão, a qual lhe permite voltar, sempre que é forçado à sua forma ou posição 

inicial - por exemplo, uma barra de ferro, uma mola, elástico, etc. No segundo, a resiliência 

seria a capacidade de um sujeito resistir a uma doença, a uma infecção, por si próprio ou com 

a ajuda de medicamentos. E, no terceiro, seria a capacidade de as pessoas, individualmente ou 

em grupo, resistirem a situações adversas sem perder o equilíbrio inicial, isto é, a capacidade 

de se acomodar e reequilibrar constantemente. 

Em relação às origens etimológicas, podemos dizer que “resiliência” contempla a 

ideia, presente na física, de um retorno ao que se era. A palavra vem do latim resilio, resilire, 

resiliens, e significa saltar para trás, voltar, ser impelido, recuar, encolher-se, romper. Pela 

origem inglesa, resilient remete à ideia de elasticidade e capacidade rápida de recuperação 

(PINHEIRO, 2004). 

O uso do vocábulo “resiliência”, no Brasil, restringe-se ainda a um grupo reduzido de 

pessoas de alguns círculos acadêmicos. Para Brandão (2009), o termo, até ser empregado nos 

estudos de psicologia, a partir do fim da década de 1990, e atingir um público leigo, era 

desconhecido da maior parte da população e o que se poderia saber sobre ele nos dicionários 

era seu significado técnico ligado à física, como já mencionamos
7
. 

Ainda hoje a palavra e seus significados permanecem desconhecidos para a maioria 

das pessoas. A maior parte dos profissionais da área de Psicologia, Sociologia e Educação não 

conhecem a palavra e desconhecem sua aplicação em quaisquer das áreas da ciência. Em 

alguns países da Europa, nos Estados Unidos e no Canadá, a palavra “resiliência” já vem 

sendo usada com frequência, não só por profissionais das Ciências Sociais e Humanas, mas 

também através de referências da mídia a pessoas e ações em geral (YUNES; SZYMANSKI, 

2001; ANTUNES, 2007). 

Yunes e Szymanski (2001) ressaltam as diferenças culturais nas prioridades de 

significado da palavra nas línguas portuguesa e inglesa. No Novo Aurélio de Ferreira (1999), 

está referido que na Física “é a propriedade pela qual a energia armazenada em um corpo 

deformado é devolvida quando cessa a tensão causadora duma deformação elástica”. O 

dicionário de língua inglesa Longman Dictionary of Contemporary English (1995) apresenta 

duas definições de resiliência. Na primeira está exposto: “habilidade de voltar rapidamente 

para o seu usual estado de saúde ou de espírito depois de passar por doenças, dificuldades, 

                                                 
7
 Além dos brasileiros, citamos Cyrulnik (2001) como um autor que também aponta que a resiliência teria essa 

origem. 
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etc.: resiliência de caráter”. A segunda explicação afirma que é “a habilidade de uma 

substância retornar à sua forma original quando a pressão é removida: flexibilidade”.  

Percebemos que no dicionário de inglês há uma maior familiaridade para o uso do 

termo em fenômenos humanos. Yunes (2001, 2003) considera que no dicionário de inglês 

examinado se coloca a definição ligada a fenômenos humanos em primeiro plano, 

confirmando, na língua inglesa, uma maior familiaridade ou prioridade para o uso do termo 

nesse tipo de fenômeno. De modo semelhante, o dicionário Houaiss (2004) apresenta duas 

definições para o termo resiliência: 1. “a propriedade que alguns corpos têm de retornar à 

forma original após terem sido submetidos a uma deformação; 2. Capacidade de se recobrar 

ou de se adaptar à má sorte, às mudanças”. 

A seguir, buscaremos o entendimento a respeito do surgimento dos primeiros estudos 

sobre os fenômenos que foram chamados de resiliência. 

 

2.1.2 Aspectos históricos da resiliência 

 

Não obstante a temática do crescimento psicológico do ser humano e da superação de 

dificuldades já tenha sido alvo de estudos da Psicologia, o uso do termo “resiliência”, pela 

área, assim como a forma como as pesquisas são feitas é bem mais recente. Como diz Tavares 

(2001, p. 43), “a resiliência é um conceito novo de uma realidade antiga”. 

Discutindo a resiliência e processos de superação, podemos mencionar alguns 

conceitos e abordagens teóricas do passado que já lançavam luz sobre tais processos. Cyrulnik 

(2004), por exemplo, lembra que Anna Freud observou crianças que passavam por períodos 

de muita perturbação e se tornavam adultos equilibrados e sadios. 

Podemos citar  como conceitos que se associam à capacidade de superação, a 

tendência à transcendência e a busca de sentido, da escola logoterápica de Viktor Frankl 

(1991, 2005, 2007). Além da Logoteoria de Frankl, outros teóricos do movimento da 

Psicologia Humanista-Existencial como Abraham Maslow tratavam de temas que permeiam 

as experiências resilientes, investigando as potencialidades do ser humano e não apenas as 

suas patologias. Outros conceitos sintonizados à capacidade de superação é a autoatualização, 

da abordagem humanista de Carl Rogers (1975), além da autoeficácia, da Teoria de 

Aprendizagem Social de Bandura
8
. 

                                                 
8
 Bandura (2008) entende a autoeficácia como as crenças das pessoas a respeito de suas capacidades de produzir 

determinados níveis de desempenho que exercem influência sobre fatos que afetam suas vidas. 
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Os estudos da resiliência começaram a despontar de modo consistente, a partir de 

investigações dos anglo-saxões, no final da década de 1970 e, sobretudo, início da década de 

1980, a partir de uma série de contingências históricas e sócio-culturais que provocou uma 

convergência de interesses e objetos de pesquisa de diversas áreas da Psicologia (BRANDÃO, 

2009).  

Assim,  

 

como nova tentativa de teorização e compreensão de alguns fenômenos sobre os 

quais as ciências humanas e a psicologia já se debruçaram em outros tempos, o 

termo resiliência começou a ser utilizado por essas áreas de conhecimento para 

designar desde histórias de sobrevivência e traço de personalidade a complexos 

processos, que variam da adaptação/ajustamento social, à reconstrução do eu, 

passando por processos de recuperação de pessoas que sofreram abalos psíquicos 

por causas diversas e por histórias de pessoas que parecem apresentar resistência ao 

estresse. [...] A psicologia, então, a partir de pesquisas sobre falhas, deficits, doenças 

e fatores de risco passou a focalizar aspectos positivos da vida humana provocando 

uma mudança de paradigma e possibilitando que temas como a resiliência 

começassem a ser examinados (ibidem, p. 45). 

 

 

Essa mudança de paradigma se deu pela passagem da chamada abordagem de risco 

para o que depois foi chamado enfoque da resiliência. Para Munist et al. (2005), enquanto o 

enfoque de risco se centra na enfermidade, no sintoma e nas características que se associam 

com uma elevada probabilidade de dano biológico ou social, o enfoque da resiliência mostra 

que as forças negativas, expressas em termos de riscos, não encontram uma criança inerte, na 

qual se determinarão danos irreversíveis. Yunes e Szymanski (2001) consideram que esses 

fatores relacionam-se com eventos negativos de vida, que, quando presentes, aumentam a 

probabilidade de o indivíduo apresentar problemas físicos, sociais ou emocionais. 

Em contrapartida, a vulnerabilidade refere-se à predisposição individual para o 

desenvolvimento de psicopatologias ou de comportamento ineficazes em situações de crise. 

Existem pessoas mais vulneráveis do que outras diante de um choque violento. Os indivíduos 

que encontraram dificuldades em suas vidas e que conseguiram administrá-las parecem ser os 

que encaram melhor as situações traumáticas. 

Trombeta e Guzzo (2002, p. 32) esclarecem que “quanto mais proteção e menos risco, 

menor vulnerabilidade e quanto mais risco e menos proteção, maior vulnerabilidade”, sendo 

importante esclarecer que por proteção ou fatores de proteção se consideram influências que 

modificam, aperfeiçoam ou alteram a resposta da pessoa aos riscos ambientais que predispõe 

a um resultado mal-adaptativo. Werner (1996) considera que tais fatores protegem ou 

melhoram a reação da pessoa a situações de estresse ou adversidade crônica a ponto de sua 

adaptação ser mais bem sucedida do que seria, caso os fatores não estivessem presentes. 
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A forma com que a resiliência se apresentará dependerá também de como as pessoas 

enfrentarão as adversidades. E para entender esse enfrentamento, podem ser utilizadas as 

teorias de coping. Coping tem sido descrito como um conjunto das estratégias, de esforços 

cognitivos específicos, utilizadas pelas pessoas para se adaptarem a situações estressantes. 

Algumas pessoas costumam traduzir a palavra como “estratégias de confronto”, “formas de 

lidar com” (PEREIRA, 2001). 

Assis, Pesce e Avanci (2006) explicam que coping “é mais do que um único 

mecanismo de adaptação; é um constante processo adaptativo do qual o indivíduo lança mão 

ao administrar adversidades cotidianas e inesperadas, vencendo-as, minimizando-as ou 

tolerando-as” (p. 88). 

Brandão (2009) destaca que é fundamental esclarecer que as estratégias de coping 

fazem parte do processo de resiliência, uma vez que o enfrentamento das adversidades é uma 

fase do mesmo. No entanto, coping não é resiliência. Além disso, nem toda estratégia de 

enfrentamento é bem sucedida e, por isso, nem sempre resultará em resiliência. 

O advento de pesquisas longitudinais que acompanhavam populações desde o 

nascimento influenciou para que a Psicologia pudesse olhar o desenvolvimento “normal” das 

crianças, após anos de preocupação com patologias. 

 

[...] os estudos retrospectivos tomavam sujeitos que já apresentavam problemas no 

desenvolvimento e buscavam em sua história o que poderia ter provocado tal 

resultado. Ou seja, apenas os riscos, a psicopatologia e o mau desenvolvimento eram 

focados. Já os estudos prospectivos, longitudinais, tomavam para estudo sujeitos em 

situação de risco e tais sujeitos, freqüentemente, “surpreendiam”, mostrando boa 

adaptação, bons resultados [...] (BRANDÃO, 2009, p. 49). 

 

 

O estudo longitudinal de epidemiologia social, realizado por Werner e Smith (1986, p. 

192 apud WERNER, 1996) na ilha de Kauai, no Havaí, foi considerado um marco nos 

estudos da resiliência. Muitos autores chamam a atenção para a relevância dessa pesquisa no 

arquipélago do Havaí, tomando-a como ponto de partida para denominar e estudar tal 

conceito. Ele durou cerca de quarenta anos. Como exposto, apesar das situações de risco em 

que estavam expostas tantas crianças, observou-se que conseguiram superar as adversidades e 

se construírem como pessoas com possibilidade de um futuro. 

A seguir apresentamos a pesquisa descrita pelas pesquisadoras: 

Em 1955, 698 crianças da Ilha de Kauai, que forma parte do arquipélago de Havaí, 

participaram de um estudo que levou 30 anos e que mostrou como alguns indivíduos 

conseguem triunfar sobre as desvantagens físicas e uma infância carente [...] Elegemos para 
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o estudo o grupo de 698 crianças nascidas em Kauai em 1955 e analisamos seu 

desenvolvimento quando tinham um, dois, dez, dezoito, trinta e um, trinta e dois anos de 

idade. [...] Mas, à medida que nosso estudo ia sendo feito, começamos a nos interessar 

especialmente por um grupo de crianças de “alto risco”, que, apesar de terem sofrido uma 

situação de estresse na gestação, um lar pobre e conflituoso e pais sem educação, alcoólatras 

ou com problemas mentais, conseguiram desenvolver personalidades saudáveis, carreiras 

estáveis e relações interpessoais firmes. Decidimos então identificar os fatores que 

protegeram e que contribuíram na capacidade de superação dessas crianças. [...] 

Destacamos 201 crianças (30% dos sobreviventes no estudo populacional) como de alto risco 

por terem sofrido estresse perinatal moderado ou severo, crescido em pobreza crônica, terem 

sido criadas por pais com menos de oito anos de educação formal ou vivido em ambientes 

familiares cheios de conflitos, divórcio, alcoolismo ou enfermidades mentais. Elas foram 

chamadas de “vulneráveis” se enfrentaram quatro ou mais destes fatores de risco antes de 

completarem dois anos de idade. De fato, dois terços destas crianças (129 no total) 

desenvolveram sérios problemas de aprendizagem e de comportamento aos 10 anos, tiveram 

antecedentes criminais, problemas de saúde mental ou gravidez quando tinham por volta de 

18 anos. Entretanto, uma de cada três dessas crianças de alto risco (72 no total) cresceram e 

se tornaram jovens adultos preparados para enfrentar o jogo da vida, o trabalho e o amor. 

Nenhuma delas desenvolveu sérios problemas de comportamento ou de aprendizagem em sua 

infância ou adolescência. Pelo que podemos perceber pelas entrevistas e pelas referências da 

comunidade, essas crianças tiveram êxito na escola, se desenvolveram bem na vida familiar e 

social e fixaram objetivos e expectativas educacionais e vocacionais ao terminarem o ensino 

médio. Aos vinte anos, eram pessoas competentes, confiáveis e responsáveis, que 

expressavam um forte desejo de aproveitar todas as oportunidades para melhorarem a si 

mesmas. (...) Observamos o que havia por trás da vida desses jovens que superaram as 

circunstâncias contrárias. Então, comparamos suas características de conduta e as condições 

de seus ambientes com aquelas do outro grupo de jovens de alto risco que desenvolveram 

sérios e constantes problemas na infância e adolescência. Conseguimos identificar uma série 

de fatores de proteção dentro das mesmas famílias, fora do círculo familiar e nas mesmas 

crianças “recuperadas” que as capacitaram para resistir ao estresse. 

Masten e Coatsworth (1998), abordando especificamente as contingências históricas e 

socioculturais em que os estudos da resiliência começaram a surgir, situaram a sua origem nos 

Estados Unidos, nos anos setenta, e que ameaçavam o desenvolvimento infantil saudável. Foi 
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investigando os riscos aos quais a infância estava submetida que o citado fenômeno foi 

observado. 

Segundo os autores, 

 
riscos consideráveis para as crianças tornaram-se aparentes nas taxas de divórcio, 

nascimentos por mães solteiras, gravidez na adolescência, abuso de crianças, falta de 

moradia e pobreza entre jovens famílias com crianças, e avançaram em problemas 

como suicídio, abuso de substâncias e violência (p. 205). 
 

 

No momento em que a sociedade americana sentia que seu futuro estava ameaçado 

pelos riscos que sua infância corria, tornava-se importante entender como se poderia escapar 

às ameaças e aos riscos. Ou seja, pesquisadores focalizavam a pobreza, cada vez mais 

evidente, e os possíveis riscos que ela provocava ameaçando o desenvolvimento saudável das 

crianças. E na busca por entender melhor os efeitos danosos da pobreza sobre o 

desenvolvimento infantil, começaram a perceber que havia indivíduos que não pareciam se 

abater. E foi então que os estudos sobre a resiliência aumentaram consideravelmente. 

Profissionais de formações distintas, observando crianças submetidas a outros fatores de 

risco, como alcoolismo, drogadição e doenças mentais de seus cuidadores, notaram aquelas 

que, contra todas as probabilidades, se desenvolviam satisfatoriamente. No Brasil, porém, o 

tema só passaria a ser pesquisado 20 anos depois (BRANDÃO, 2009). 

 

O Brasil só passaria a pesquisar sobre resiliência no fim dos anos 1990, e o que este 

trabalho focaliza são as transformações por que passaram os países capitalistas ricos 

ocidentais, uma vez que foram eles que iniciaram os estudos sobre a resiliência, 

principalmente os EUA e a Inglaterra (ibidem, p. 53). 

 

 

2.1.3 Resiliência: traço ou processo? 

 

A resiliência representa a capacidade concreta das pessoas de superação das situações 

críticas, mas também de utilizá-las em seus processos de desenvolvimento pessoal, sem se 

deixarem afetar negativamente, capitalizando as forças negativas de forma construtiva. 

Antunes (2007) considera que as pessoas com características resilientes não apenas 

sobrevivem, mas ainda conseguem se organizar, construir momentos autênticos de alegria, ter 

projetos e planos.  

O foco no indivíduo, na sua capacidade de autoestima e autonomia caracterizavam as 

pesquisas pioneiras que consideravam que a resiliência existiria por uma constituição singular 

do indivíduo, como traço de personalidade ou estilos de coping, ao passo que existiriam os 
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não-resilientes, não dotados de capacidade para resistir ou para enfrentar as adversidades. 

Essa concepção ainda vinha associada à ideia de a resiliência ser uma característica mais inata 

do que passível de ser adquirida. 

É importante destacar que um traço de personalidade não é, necessariamente, inato, 

podendo ser construído ao longo da vida em sua relação com o ambiente, podendo, portanto, 

tanto derivar de predisposições, quanto de interações com o ambiente (BRANDÃO, 2009). 

Além de considerar a resiliência um traço, os estudos pioneiros, tais como citados por 

Souza e Cerveny (2006), Yunes (2001) e Yunes e Szymanski (2001), também entendiam a 

resiliência como uma característica permanente dos sujeitos que ainda eram considerados 

invulneráveis, ou invencíveis, mesmo que não fossem mais nomeados dessa maneira. Para 

Rutter (1993), é justamente a nomenclatura de “invulnerável” que carrega o sentido de traço 

inato e permanente. A resiliência teria “herdado” esse sentido.  

Vários pesquisadores apresentaram um conjunto de atributos das pessoas consideradas 

resilientes. Vicente (1996) menciona que as características centrais encontradas nas pessoas 

resilientes seriam: o reconhecimento da verdadeira dimensão do problema, o reconhecimento 

das possibilidades de enfrentamento e o estabelecimento de metas para sua resolução.  

Poletti e Dobbs (2007) apontam como cinco características do adulto resiliente: a 

comunicação, a capacidade de assumir a responsabilidade de sua vida, consciência limpa, as 

convicções e a compaixão. Iremos apresentá-las a seguir, acrescentando outras contribuições a 

cada um dos aspectos, desenvolvidas por outros autores. 

1. A comunicação: Representa a possibilidade de elo e troca com os outros, por onde 

surgem os encorajamentos, que podem aliviar os pensamentos mais negativos.  

 

Assim como a vida, a comunicação é um negócio arriscado e, no entanto, 

indispensável: verbal, não-verbal, escrita ou transformada em obra de arte, ela 

permite seguir em frente e dar um sentido à provação e à interpretação que decorre 

dela (p. 60). 

 

 

Para Silva et al. (2000), a comunicação é uma forma de interação na qual se 

compartilham ideias, mensagens e sentimentos, podendo ter influência sobre o 

comportamento das pessoas que, por sua vez, irão reagir a partir de suas crenças, valores, 

histórias de vida e cultura. Poder expressar em palavras um sentimento
9
 permite um efeito 

curativo e é para muitos a possibilidade de manter contato com o mundo e com os outros.  

                                                 
9
 A maneira de se comunicar confere características próprias ao indivíduo, desde sua saúde, personalidade, 

estado emocional, condição social, educacional e cultural. A voz é modificada o tempo todo, de acordo com o 

contexto e a carga afetiva. O indivíduo feliz eleva o tom para o agudo. Quando se encontra triste abaixa o tom 

para o grave. Ao mostrar-se o afeto enfatiza-se a nasalidade, durante a irritação se aumenta a intensidade da 
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2. A capacidade de assumir a responsabilidade de sua vida, “fazer nascer a ordem a partir 

do caos”: os resilientes são testemunhas da necessidade de recolocar tudo em ordem, 

regularizar suas vidas e retomar um pouco de controle sobre as circunstâncias. Tomar a 

iniciativa pode ser um poderoso remédio contra a impotência e a tendência a se fazer de 

vítima. 

 

Essas descobertas deveriam ser levadas em consideração por todos aqueles que 

cuidam de doentes. Retirar a iniciativa ou privar a pessoa da liberdade de estruturar 

seu tempo ou escolher entre diferentes possibilidades leva o paciente a secretar mais 

cortisol, um hormônio encontrado em excesso nos indivíduos em depressão (p. 64). 

 

3. Ter consciência limpa: trata-se de aceitar as responsabilidades e reconhecer os erros, 

consertá-los (se possível) e enxergar onde termina essa responsabilidade pessoal. Sabe-se que 

a culpa impede o desenvolvimento e a manutenção da esperança. Ela utiliza inutilmente a 

energia vital e diminui as capacidades do organismo de se defender dos micróbios, vírus e 

bactérias. 

4. As convicções: elas diferem de uma pessoa para outra, mas são sempre o motor que 

permite avançar e suportar um pouco mais. Víktor Frankl (1991, 2005, 2007) ressaltou que as 

pessoas que não possuem objetivos, em geral, não sobrevivem. Como já expresso, para ele, a 

busca de sentido é a primeira força da vida. Para alguns, são as convicções religiosas que 

permitem se manter firme. Não importam quais convicções sejam. Quanto mais intensas 

forem, mais resistem às dificuldades e contribuem para permitir um comportamento resiliente. 

5. A compaixão: é o que permite estar envolvido pelo outro, considerá-lo tão importante 

quanto si mesmo, pôr-se a caminho, agir para confortá-lo. A compaixão facilita a resiliência 

porque ela permite se sentir bem consigo, superar-se e lutar contra o desespero. 

Silva e Alves (2007) consideram que o antigo conceito de resiliência, contemplado na 

teoria do traço, recebeu um novo significado, emoldurado na capacidade que o ser humano 

tem de sobreviver em diferentes períodos da história humana. 

Passou-se a se levar em conta os efeitos entre múltiplos fatores, considerando-se 

também a dinâmica entre os aspectos internos e externos aos sujeitos, como a aquisição de 

afetos, a importância de um apego seguro, a estrutura familiar, o nível socioeconômico, a 

cultura e a educação. Ou seja, gradativamente atentou-se a interação entre aquilo que é 

subjetivo e aquilo que o meio externo oferece como suporte ao sujeito. 

                                                                                                                                                         
voz e, juntamente com estas características, cada indivíduo apresenta uma qualidade vocal única, formando 

assim sua identidade vocal (PINHO, 1998). 
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Acreditamos que a resiliência seja influenciada pela saúde psíquica, inteligência e 

criatividade, porém não apenas isso. A maneira pela qual vai se superar ou não uma 

adversidade depende de muitas variáveis, tais como: pelas circunstâncias (sobretudo de sua 

primeira infância), pelas mensagens que recebeu, pelas ligações afetivas que criou e a 

segurança que estas lhe fizeram sentir. Ou seja, interfere o ambiente no qual a pessoa se 

encontra, a presença ou a ausência de pessoas sadias ao seu redor e o contexto político, 

religioso, social e cultural no qual se desenvolve, entre tantas outras coisas. 

Em se tratando de pesquisas científicas, os estudos pioneiros sobre o risco encontram-

se relacionados à epidemiologia e à medicina, na tentativa de apontar padrões de doenças em 

populações e verificar que fatores neles influenciam. Com o passar do tempo, o conceito foi 

sendo ampliado e passou a ser considerado em estudos psicossociais, como o reconhecimento 

da privação econômica, da pobreza e da miséria como fatores de risco significativos 

(YUNES; SZYMANSKI, 2001). 

Aproximando o termo risco do fenômeno da resiliência, deve-se ter em mente que se o 

conceito de resiliência implica exposição do indivíduo a uma condição adversa, ou seja, a um 

ou mais riscos, é necessário ficar atento para o fato de uma situação adversa variar de um 

indivíduo para outro, sem que o social deixe de estar presente. Infante (2005) esclarece que o 

termo adversidade, também usado como sinônimo de risco, pode designar vários fatores de 

risco como a pobreza, miséria, ou uma situação de vida especifica, como doença grave na 

família. 

Os fatores de proteção dizem respeito às influências que transformam ou alteram a 

resposta da pessoa frente a algum perigo identificado no meio como responsável por levar a 

um resultado mal-adaptativo, ou seja, trata-se de fatores que facilitam os resultados positivos 

atuando como uma zona de proteção, entre os sujeitos e os fatores de risco, levando a um fim 

positivo ou ao bem-estar. 

Poletto e Koller (2008) acrescentam dizendo que se os fatores de proteção atuam na 

presença dos fatores de risco trazendo coisas boas para o indivíduo, em sua ausência eles não 

têm efeito algum, visto que sua função é mais que contribuir diretamente para o 

desenvolvimento esperado e modificar um resultado negativo que possa ocorrer na presença 

da adversidade. 

Ainda de acordo com os mesmos autores, as produções científicas apontam três 

dimensões como constituintes dos fatores de proteção: 1) as características individuais, como 

ausência de deficiências orgânicas e idade precoce por ocasião do trauma; 2) os atributos do 

ambiente, como cuidado maternal cauteloso, que atenda às necessidades da criança, 
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permitindo-lhe imitar comportamentos socialmente valorizados e desenvolver sua criatividade 

e expressão; e, 3) os atributos do funcionamento psicológico da criança, como a inteligência e 

a capacidade de resolver problemas, a autonomia ou lugar interno de controle, uma grande 

autoestima, a empatia, o desejo, a capacidade de planejamento e o senso de humor. 

Assis, Pesce e Avanci (2006) enfatizam também a importância da família nesse 

processo de mecanismos de proteção. Eles consideram que quando os recursos 

disponibilizados por ela contribuem para o desenvolvimento saudável do indivíduo, passam a 

atuar como mecanismos de proteção. 

Considerando resiliência como um processo dinâmico e interacional em que ambiente 

e indivíduo interagem em uma relação recíproca, podemos referir a abordagem Ecológica 

como sendo um modelo que se aplica bem ao seu entendimento. Como diria Infante (2005, p. 

25): 

 
A perspectiva que norteia o modelo ecológico-transacional de resiliência consiste 

em o indivíduo estar imerso em uma ecologia determinada por diferentes níveis, que 

interatuam entre si, exercendo uma influência direta em seu desenvolvimento 

humano. Os níveis que formam o marco ecológico são: o individual, o familiar, o 

comunitário (vinculado aos serviços sociais), e o cultural (vinculado aos valores 

sociais). Ao decifrar esses processos dinâmicos de interação entre os diferentes 

níveis do modelo ecológico, poder-se-á entender melhor o processo imerso na 

resiliência. 
 

Compreender ecologicamente o desenvolvimento humano possibilita que a atenção 

investigativa seja dirigida não só para a pessoa e os ambientes imediatos nos quais se 

encontra, mas também devem ser consideradas suas interações e transições em ambientes 

mais distantes, dos quais, muitas vezes, sequer participa diretamente. Nesta concepção, 

portanto, a resiliência é entendida não somente como uma característica da pessoa, como uma 

capacidade inata, herdada por alguns “privilegiados”, mas a partir da interação dinâmica 

existente entre as características individuais e a complexidade do contexto ecológico 

(POLETTO; KOLLER, 2008). 

Brandão (2009) considera que hoje em dia é mais comum que os pesquisadores 

compreendam a resiliência como um processo a ser desenvolvido dinamicamente na interação 

do sujeito com sua história e com a adversidade com que se defronta. Não obstante, Rachman 

(2008), checando a compreensão que os pesquisadores brasileiros têm do tema, tomou como 

objeto de estudo os trabalhos de pós-graduação strictu senso em Educação e Psicologia da 

Educação, produzidos no país, nos anos 2002 a 2007. A autora apontou que, apesar da 

compreensão da resiliência enquanto processo ser atualmente mais comum, menos da metade 
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dos trabalhos examinados a enxergava como um processo dinâmico, ligado a uma situação de 

enfrentamento de adversidades. 

Para Poletti e Dobbs (2007), a resiliência pode aparecer quando há cura de um ou 

vários traumas e sucesso em seguida. As pessoas com características resilientes são feridas, 

mas possuem maiores possibilidades de curar suas feridas e cicatrizá-las. Obviamente que não 

são todos os seres humanos que conseguem ultrapassar os momentos de crise e, de outro, as 

pessoas com características mais fortemente resilientes podem não apresentá-las o tempo 

inteiro e nem em todos os domínios, podendo haver flutuações. As dificuldades da vida, em 

certos momentos, podem fazer ressurgir lembranças dolorosas e o próprio sofrimento pode, de 

certa forma, alterar a resposta resiliente do sujeito. Ou seja, a resiliência, portanto, não 

significa resistir a todas as pressões do meio
10

 

Nas trajetórias de resilientes há frequentemente uma oportunidade imprevisível, uma 

chance que pode ser aproveitada, mas não provocada, e será a capacidade de ter esperança, de 

querer seguir em frente que permitirá perceber e vencer as provações da vida. Assim, sempre 

que estiver diante de uma situação que não puder mudar, ainda é possível mudar a sua atitude 

diante da situação, mudando a si mesmo, amadurecendo e crescendo além de si mesmo. 

Como diria Frankl (1991), a pessoa pode ser mais forte que seu destino exterior. Para 

ele, sempre, e em toda parte, a pessoa está colocada diante da decisão de transformar a sua 

situação de mero sofrimento numa realização interior de valores. Podem-se citar os doentes, 

particularmente os incuráveis. Espera-se que as pessoas possuidoras de características mais 

resilientes apresentem uma maior tolerância ao infortúnio do que aquelas dotadas de 

características menos resilientes. 

Em suma, assim como Poletti e Dobbs (2007) acreditamos que a resiliência existe em 

função do temperamento da pessoa, mas também em função da significação cultural da ferida 

e do tipo de apoio social de que ela dispõe. Pode se manifestar em situações onde exista um 

grande risco devido ao acúmulo de fatores de estresse e tensão. E também quando a pessoa é 

capaz de conservar aptidões em face do perigo e seguir crescendo harmoniosamente. Para nós, 

a resiliência está engendrada em um complexo quebra-cabeça que reúne peças representativas 

da constituição pessoal e também da interação com o mundo externo, beneficiada (porém não 

determinada) por um ambiente que estimule sua efetiva manifestação. 

 

 

                                                 
10

 Discutimos a concepção de “não abalo” anteriormente, aproximando-a muito mais do conceito de robustez ou 

hardiness. 
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2.1.4 O potencial de resiliência 

 

Assis, Pesce e Avanci (2006) consideram que a resiliência pode ser potencializada e 

que “trata-se de uma energia inerente aos seres humanos, que precisa ser nutrida e 

potencializada ao longo de toda a existência de cada um” (p. 13). 

Cyrulnik (2004)
11

 irá relacionar resiliência com a aquisição de recursos internos 

afetivos e comportamentais nos primeiros anos à disposição de recursos externos sociais e 

culturais. Acredita que quem pôde viver uma ligação afetiva de boa qualidade na infância 

possui melhor prognóstico de desenvolvimento e maior resistência em casos de infortúnio, 

uma vez que já terá adquirido uma maneira positiva de entrar em contato com os adultos e 

enxergar neles segurança. Neste sentido, as relações familiares precisam ser encaradas como 

fundamentais na formação dos indivíduos, favorecendo a superação das crises. 

Para favorecer a resiliência seria necessário utilizar os próprios recursos e trabalhá-los 

em estrita ligação com o seu meio social, cultural e consigo mesmo. Um dos fatores que mais 

favorecem a resiliência é o apoio e o acolhimento pelos membros da rede pessoal e social. 

Essas pessoas atuam como “tutores de resiliência”. Os primeiros tutores de desenvolvimento 

que estabilizam o meio da criança se estabelecem antes de seu nascimento, quando a mãe 

conta como imagina sua futura relação com o seu bebê. Assim, muito antes de nascer, 

algumas interações entre o bebê e sua mãe começam a ser estabelecidas A história da mãe, 

suas relações atuais ou passadas, participa da constituição dos traços de temperamento da 

criança que está por nascer ou que acabou de nascer (CYRULNIK, 2004). 

O autor considera que a expressão da emoção de prazer da criança vai provocar 

respostas que, em contrapartida, organizam o seu entorno sensorial. Um mesmo traço de 

temperamento pode assumir significados diferentes conforme a família. Cada interpretação 

provoca comportamentos dirigidos à criança de formas diferentes, ternas ou hostis. É esse 

encontro entre dois psiquismos assimétricos que orienta o desenvolvimento de uma criança de 

um funcionamento mais ou menos resiliente. A resposta parental aos gestos do bebê organiza, 

portanto, um entorno sensorial de gestos, mímicas, palavras e atitudes que tece determinados 

vínculos. 

As crianças que estabeleceram um apego fácil não terão dificuldade em passar ao 

andar seguinte de sua edificação psíquica, pois já se tornaram autores de seu apego. Esse tipo 
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 Neuropsiquiatra e psicanalista, desenvolveu estudos a respeito do tema. 
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de temperamento facilita a formação dos apegos posteriores, com os adultos não-familiares 

que as crianças pré-verbais sabem transformar em base de segurança. 

Para Cyrulnik (2004), apegos múltiplos poderiam aumentar as possibilidades de 

resiliência. O inverso pode ocorrer em crianças impregnadas por um apego pouco seguro. 

Uma criança hesitante ou ambivalente, por exemplo, pode não gratificar o adulto, 

desestimulando-o, agravando assim sua dificuldade relacional. Quando a mãe falha, o pai 

pode oferecer à criança tutores de desenvolvimento que poderão ser eficazes para estimulá-la. 

Neste sentido, uma criança não é resiliente sozinha, necessitando encontrar um objeto que 

convenha a seu temperamento para se tornar resistente. Assim, seria possível ser resiliente 

com uma pessoa e não com outra, sendo, portanto, a resiliência um processo constantemente 

possível, contanto que a pessoa em desenvolvimento encontre um objeto significativo para 

ela
12

. 

Cyrulnik (2004) considera que a constituição precoce das emoções impregna na 

criança um temperamento, um estilo comportamental que lhe permite, na adversidade, por 

ocasião das provações, lançar mão de seus recursos internos, metamorfoseando a dor do 

momento para então torná-la uma lembrança gloriosa. Assim, a figura de apego (mãe, pai ou 

qualquer pessoa que cuide regularmente do bebê), além de sua função de proteção, permite o 

estabelecimento de um estilo de desenvolvimento emocional. 

Vicente (1996) aponta a existência de três fatores que favorecem a resiliência: o 

modelo do desafio, os vínculos afetivos e o sentido de propósito no futuro. Sobre os vínculos 

afetivos, ele afirma que “a aceitação incondicional do indivíduo enquanto pessoa, 

principalmente pela família, assim como a presença de redes sociais de apoio permitem o 

desenvolvimento de condutas resilientes” (p. 9). Em relação ao sentimento de propósito no 

futuro, identificou que além do sentimento de autonomia e confiança, existiriam outras 

características, como: expectativas saudáveis, direcionamento de objetivos, construção de 

metas para alcançar tais objetivos, motivação para os sucessos e fé em um futuro melhor. 

Se a resiliência é uma capacidade que pode ser reforçada e estimulada através da 

interação entre vários fatores, não há uma relação direta de causa e efeito no desenvolvimento 

humano como é comum se pensar. Como dissemos anteriormente, a tendência atual já não é 
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 Acreditamos que a relação com o outro pode afetar o nosso funcionamento mais ou menos resiliente, como 

diria Martin Buber (2001), enquanto ser dialógico que somos. Para este autor, a possibilidade de nos 

tornarmos mais humanos ocorre na medida em que entramos na relação EU-TU que pode ocorrer quando 

vamos perceber o outro verdadeiramente, mesmo que diferente. O que a relação EU-TU gera é o 

reconhecimento da adversidade e a humanidade “se revela aí”. Se vivenciarmos relações EU-TU teremos 

relações qualitativamente melhores com as pessoas. Acreditamos que esse tipo de vivência favorece e fortalece 

a nossa resiliência. 
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explicar os transtornos por causalidades lineares e irreversíveis. O comportamento observável 

seria antes considerado o resultado de uma cascata de determinantes. Alguém que passou por 

privações materiais, carência afetiva, não está condenada ao fracasso pessoal e profissional. A 

miséria não é um impeditivo ao desenvolvimento da resiliência, embora as condições sociais 

em que muitas pessoas carentes estão inseridas sejam fatores limitantes a esse processo. 

Ainda discutindo sobre a possibilidade de fortalecer a resiliência, citamos o trabalho 

desenvolvido por Poletti e Dobbs (2007) sobre possíveis formas de intervenção. Eles citam: o 

debriefing, grupos de apoio, as psicoterapias, a arte-terapia e abordagens complementares de 

tratamento. 

Debriefing é uma técnica específica, utilizada rapidamente, que objetiva ajudar as 

pessoas que foram expostas a traumas a administrar suas reações físicas e psicológicas. As 

vítimas comunicam seus pensamentos, emoções e experiências a ouvintes que as aceitam e 

legitimam suas dores. Esse trabalho deve ser realizado, se possível, nas 72 horas que sucedem 

o drama. Atualmente, na maior parte dos países ocidentais, existem grupos de especialistas 

formados em debriefing e capazes de se deslocarem ao local com urgência. Apesar do 

benefício inconteste desta técnica, não se deve esquecer que várias pessoas possuem recursos 

em seu ambiente natural e que podem administrar as crises de suas vidas sem a intervenção de 

especialistas. Na verdade, todos os meios que podem ajudar o ser humano a encontrar em si 

mesmo os elementos para facilitar a manifestação e fortalecimento de sua resiliência podem e 

devem ser utilizados. 

Grupos de apoio: esses grupos permitem àqueles que atravessaram dramas falarem 

sobre o acontecido, dividirem sua experiência com outras pessoas que estão passando pela 

mesma situação, serem aceitos, mesmo com suas tristezas, encontrarem dicas para seguirem 

em frente ou informações para receberem uma ajuda mais individual. 

Psicoterapia: pode ser mais uma opção para a pessoa que passou por um trauma e que 

possui a necessidade de ser escutada, aceita e apoiada. Ajudá-la a encontrar recursos em si 

mesma e em seu ambiente deve ser uma prioridade, independente da abordagem utilizada. 

Arte-terapia: também pode ser um modo de favorecer a resiliência. A tristeza pode ser 

expressa, por exemplo, através da pintura, escultura, modelagem, teatro e música. 

Abordagens complementares de tratamento: consideradas úteis por poderem 

proporcionar um conforto para as pessoas que passaram por situações traumáticas, citadas 
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como possíveis favorecedoras da resiliência. Podemos citar os florais do Dr. Bach
13

, o Reiki
14

, 

dentre outras. 

É válido ressaltar que, como mencionado por Poletti e Dobbs (2007, p. 86), “não se 

pode aprender a resiliência, pode-se somente desenvolver competências que a favoreçam, 

quando de crises e dramas da vida”. Nas trajetórias de resilientes, há frequentemente uma 

oportunidade imprevisível, uma chance que pode ser aproveitada, mas não provocada, e será a 

capacidade de ter esperança, de querer seguir em frente que permitirá perceber e vencer as 

provações da vida. 

 

2.2 VIKTOR FRANKL: PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES AO ESTUDO DA 

RESILIÊNCIA 

 

Viktor Emil Frankl é considerado o “pai” dos estudos sobre resiliência. Nascido em 

1905, em Viena, na Áustria, falecido em 1997. Doutorou-se em Filosofia, Psiquiatria e 

Neurologia, é tido como um dos maiores pensadores do século XX, sendo sua obra 

considerada moderna e atual. 

Até o ano de 1938, Frankl faz conferências que envolviam questionamentos 

existenciais sobre o sentido da vida. Porém, neste mesmo ano a Áustria foi invadida pelos 

nazistas e a Segunda Guerra Mundial era deflagrada. Em 1942, Frankl casa-se e neste mesmo 

ano é enviado com toda a família para o campo de concentração, com exceção de sua irmã, 

que havia ido morar na Austrália. Judeu, passa por quatro campos de concentração entre 1942 

e 1945. Após a trágica experiência vivida nos campos de concentração, quando perde o pai, a 

mãe, a esposa, o irmão, além de alguns amigos, escreve o livro “Em busca de Sentido: Um 

Psicólogo no Campo de Concentração” (FARIA, 2006). 

Como prisioneiro dos nazistas ele esteve, na maior parte do tempo, trabalhando em 

escavações e na construção de ferrovias. Eles passavam fome. Em um período de quatro dias 
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 A terapia dos Florais de Bach foi desenvolvida, por volta de 1930, por Edward Bach, médico imunologista, 

bacteriologista e homeopata. Profundo conhecedor dos métodos paliativos da medicina convencional, Bach 

acreditava existir um método capaz de curar realmente, inclusive as doenças consideradas incuráveis. A 

terapia dos Florais de Bach atua ao nível do equilíbrio emocional do paciente, procurando levar a uma 

consciência plena do seu mundo interior e exterior. Destinam-se à cura dos problemas espirituais e 

emocionais, atuando em níveis vibratórios muito sutis, harmonizando a pessoa e a sua aura energética (BACH, 

2003). 
14

 Reiki significa: REI - Energia Universal / KI - Energia Vital inerente a cada ser humano. A Palavra Reiki é de 

origem japonesa e significa “Energia da força vital do universo”. Seus praticantes acreditam que através da 

imposição das mãos de um terapeuta Reiki, uma energia, de natureza ainda não esclarecida pela física atual, 

possa ser transmitida para o corpo de uma outra pessoa produzindo uma série de sensações que provocariam 

um estado de relaxamento, tanto físico quanto psicológico (NACIONAL CENTER FOR 

COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE – NCCAM, 2008). 
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Frankl chegou a receber apenas 150 gramas de pão. A sua alimentação diária consistia em 

uma sopa aguada, distribuída uma vez durante o dia. Passava humilhação, medo e raiva das 

injustiças e tudo isso foi dominado graças às imagens sempre presentes das pessoas amadas, 

graças ao sentimento religioso, ao senso de humor e, até mesmo, às visões das belezas 

naturais – um pôr-do-sol, por exemplo. Eles nada possuíram, a não ser a existência nua e crua. 

Ele conta como foi sua primeira impressão na chegada à estação ferroviária de 

Auschwitz: as portas foram abertas violentamente e o vagão foi invadido por prisioneiros 

trajando roupas listadas, cabeça raspada, porém muito bem alimentados. Irradiavam uma 

jovialidade que nessa situação só poderia ser grotesca. Ele faz uma analogia de sua impressão 

com a “ilusão do indulto”
15

. 

Ele referiu: 

 

Como a pessoa que está prestes a se afogar e se agarra a uma palha, assim o meu 

arraigado otimismo, que desde então sempre me acomete justamente nas piores 

situações, se agarra a esse fato: nem é tão má a aparência dessa gente, eles estão 

visivelmente bem humorados e até rindo; quem diz que não chegarei também à 

situação relativamente boa e feliz desses prisioneiros? (FRANKL, 1991, p. 21). 

 

 

Na verdade, no campo de concentração todas as circunstâncias conspiraram para fazer 

o prisioneiro perder o seu controle. Frankl (1991) mencionou que Gotthold Ephraim Lessing 

disse uma vez: “Quem não perde a cabeça com certas coisas é porque não tem cabeça para 

perder”.  

 

[...] sob a sugestão de um ambiente que há muito deixou de dar o menor valor à vida 

humana ou à dignidade das pessoas, mas que faz de pessoas objetos destituídos de 

vontade, peças de uma política de exterminação que é adiada apenas para a 

exploração dos últimos restos de capacidade física de trabalho – exposto a essa 

sugestão generalizada, o próprio eu só pode mesmo acabar desvalorizado (ibidem, p. 

53). 

 

 

Cada prisioneiro só pensava em salvar a sua vida e preservar aqueles aos quais se 

sentiam ligados de alguma forma no campo de concentração. Eles eram apenas cidadãos 

comuns, mas alguns, pelo menos, comprovaram a capacidade humana de erguer-se acima de 

seu destino externo e optarem por serem “dignos de seu sofrimento”. O que lhes havia restado 

era a capacidade de escolher a atitude pessoal diante das circunstâncias, pois a vida tem um 

sentido potencial sob quaisquer circunstâncias, mesmo as mais terríveis (FRANKL, 1991). 
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 A psiquiatria conhece esse quadro clínico, quando a pessoa condenada à morte, precisamente na hora de sua 

execução, começa a acreditar que ainda receberá o indulto justamente naquele último instante. 
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Comentando a vivência dos colegas no campo de extermínio referiu que 

 

a experiência da vida no campo de concentração mostrou-lhe que a pessoa pode 

muito bem agir fora do esquema. Haveria suficientes exemplos, muitos deles 

heróicos, demonstrando ser possível superar a apatia e reprimir a irritação; e 

continuar existindo, portanto, um resquício de liberdade do espírito humano, de 

atitude livre do eu frente ao meio ambiente [...] (ibidem, p. 66). 

 

 

Frankl sobreviveu a situações dramáticas graças ao senso de humor e à invenção de 

histórias, tendo observado a si mesmo e aos prisioneiros de campos de extermínio nazista. Ele 

conseguiu encarar a sua vida como algo que valia a pena preservar, mesmo tendo perdido 

tudo o que era seu, com todos os seus valores destruídos, sofrendo de fome e frio, da 

brutalidade, esperando, a cada momento, a sua exterminação final nos campos de 

concentração. Isto lhe serviu para sair fortalecido dessa experiência negativa e chegar a ser 

uma pessoa autorrealizada, valorizando o potencial humano até em sua forma mais elevada. 

Acredita que a sobrevivência nos campos de concentração dependeu da capacidade de 

orientar a própria vida em direção a um “para que coisa” ou um “para quem”. Sendo assim, 

cada um deve descobrir o sentido de sua existência
16

 por si mesmo, e aceitar a 

responsabilidade que sua resposta implica. Em outros termos, “se tiver êxito, continuará a 

crescer apesar de todas as indignidades” (FRANKL, 1991, p. 8). 

O homem sempre procura um significado para sua vida. Está sempre se movendo em 

busca de um sentido, sendo esse seu “interesse primário”. O desejo de sentido é não só uma 

manifestação natural da humanidade do homem, mas também um indício de saúde mental. A 

falta de significado e de objetividade existencial seria um início de uma incapacidade emotiva 

de adaptação ao ambiente. Neste sentido, não devemos esquecer que podemos descobrir um 

sentido na vida, mesmo quando nos vemos numa situação sem esperança, mesmo quando 

enfrentamos um destino que não pode ser mudado (FRANKL, 2005). 

Após a sua libertação nos campos de concentração, em 1946, funda e torna-se diretor 

do Hospital Policlínico Neurológico de Viena, cargo que mantém por vinte e cinco anos
17

. 

Frankl foi o Fundador da Logoterapia, cuja tradução literal seria “terapia através do sentido”, 

muitas vezes chamada de “terceira escola vienense de psicoterapia” (as duas primeiras são a 

Psicanálise de Freud e a Psicologia Individual de Adler). É possível localizar na abordagem 
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 Para Cyrulnik (2004), jamais conseguimos liquidar nossos problemas, sempre resta deles algum vestígio, mas 

podemos lhes dar uma outra vida, mais suportável e com sentido. 
17

 Em 1947, casa-se pela segunda vez com Eleonore e neste mesmo ano nasce sua filha Gabriele (FARIA, 2006). 
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logoterapêutica a influência de concepções advindas da fenomenologia e do existencialismo 

(FARIA, 2006). 

Como dissemos anteriormente, mesmo antes de ser aprisionado em campos de 

concentração nazistas, suas conferências já envolviam questionamentos existenciais sobre o 

sentido da vida. Acreditava que se não existisse algum sentido para se viver, uma pessoa 

tenderia a tirar a sua vida, mesmo que todas as necessidades, sob qualquer aspecto, estivessem 

satisfeitas (FRANKL, 2005). 

Frankl (1991) perguntava a seus pacientes que sofriam grandes tormentos “por que 

não se suicidavam?”. As respostas dadas representavam o norte de sua intervenção, forneciam 

as linhas centrais da psicoterapia a ser usada. Ele desejava saber como poderia ajudar as 

pessoas a despertar o sentimento de que eram responsáveis por algo diante da vida, por mais 

duras que fossem as circunstâncias, acreditando que podemos descobrir um sentido na vida, 

mesmo quando nos vemos numa situação sem esperança, mesmo quando enfrentamos um 

destino que não pode ser mudado. A vida, potencialmente, tem sentido em quaisquer 

circunstâncias, mesmo nas mais difíceis, mas o que importa é tirar o melhor de cada situação 

dada. O potencial humano, nos seus melhores aspectos, sempre permite: 

1. Transformar o sofrimento numa conquista e numa realização humana; 

2. Extrair da culpa a oportunidade de mudar a si mesmo para melhor; 

3. Fazer da transitoriedade da vida um incentivo para realizar ações responsáveis. 

O que Frankl desejava saber era como era possível dizer “sim” à vida, apesar de todos 

os aspectos trágicos da existência humana. A isso ele chamou de “otimismo trágico”. Ou seja, 

espera-se que um certo “otimismo” com relação ao futuro possa brotar das lições retiradas de 

nosso “trágico” passado. 

 

A responsabilidade humana, portanto, está no “otimismo do futuro”, no saber 

escolher as possibilidades do futuro, e no “otimismo do passado”, isto é, 

transformando as possibilidades em realidades, pondo-as a salvo no abrigo do 

passado (FRANKL, 2005, p. 100). 

 

 

Assim, não somente uma vida ativa tem sentido. Não há sentido apenas no gozo da 

vida, que permite à pessoa realizar valores na experiência do que é belo. Também há sentido 

naquela vida que dificilmente oferece uma chance de se realizar criativamente. Se é que vida 

tem sentido, o sofrimento também o terá. Mesmo que o homem perca toda a sua “utilidade”, 

que seja privado de suas capacidades criativas e produtivas, ainda assim não perde jamais a 

sua dignidade, seu poder de decisão ou a chance de alcançar o significado profundo de sua 

existência, pois o significado do sofrimento não consiste no fato de que se sofre, e sim em 
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como se sofre. “Nada pode mudar o fato que as condições podem variar na medida em que 

tornam mais fácil ou mais difícil para um indivíduo encontrar em sua vida um sentido ou 

dinamizar o sentido de uma determinada situação” (FRANKL, 2005, p. 34). 

Em consonância com as ideias de Frankl, Cyrulnik (2004) aponta que, em si, a dor não 

tem sentido, sendo um sinal biológico que passa ou é bloqueado. “Mas o significado que esse 

sinal adquire depende tanto do contexto cultural quanto da história do indivíduo. Atribuindo 

um sentido ao episódio doloroso, ele modifica o que é experimentado” (p. 28). 

Desse modo, identificar o sentido da própria existência parece fundamental em 

quaisquer circunstâncias. Essa busca pode ser instigada, dentre outras formas, no momento 

em que se adote uma reflexão crítica sobre si mesmo e o outro, e, no âmbito educacional, isso 

se reverterá em benefício de uma formação verdadeiramente humana e integral tanto dos 

educadores, quanto dos educandos. Serão sobre essas questões que refletiremos no próximo 

tópico. 

 

2.3 INTEGRALIDADE E FORMAÇÃO HUMANA: A RELEVÂNCIA DESTES 

CONCEITOS  

 

Para Frankl (2007), a totalidade do humano estaria na integração bio-psico-espiritual e 

o seu sentido existencial se concretiza em suas múltiplas dimensões. Silva e Alves (2007) 

consideram que, não obstante, se o sujeito se encontra fragmentado em diferentes níveis 

(físico, mental, social, cultural, ambiental e espiritual) é porque a inteireza do ser não tem sido 

respeitada em cada ciclo do desenvolvimento humano. 

Em cada um deles, o indivíduo necessita aprender a amar, a conhecer, a fazer, a viver 

juntos, aprender a ser, a crer e a adaptar-se de acordo com as circunstâncias, expandindo sua 

consciência rumo à inteireza, dando-lhe sentido e, consequentemente, promovendo a 

qualidade de vida. Para superar essa fragmentação, faz-se necessária uma educação que se 

estenda ao longo de toda vida e passe pela aprendizagem da humildade de descobrir e revelar 

“o que há de melhor” em cada um. 

Para Rezende (1990), no estudo do homem, a fenomenologia está atenta em não 

reduzi-lo a nenhum dos seus aspectos (corporal-espiritual, individual-social, teórico-prático, 

etc), mas em conservá-los todos. Os defensores da chamada “educação holística” ou 

“integral” (citamos Pierre Weil e Roberto Crema) têm como objetivo comum a “re-

configuração” do ser, ou seja, a formação do humano em sua inteireza. Partindo-se do 
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pressuposto de que o humano se expressa na íntegra de suas possibilidades, a educação teria 

como meta a busca da integralidade desses aspectos, no que tem de mais humano.  

As reflexões de Röhr (1999a, 1999b, 2004, 2006a, 2006b, 2007a, 2007b) apresentam 

contribuições fundamentais para pensar a formação do educador. Para ele, perpassa às 

reflexões pedagógicas a ideia da integralidade da pessoa humana enquanto fim último da 

educação, representando um novo referencial a partir do qual pode emergir um caminho de 

superação de problemas na contemporaneidade. Mas, lamentavelmente, na modernidade, o 

campo do ensino ainda tem se apresentado, comumente, de forma fragmentada.  

De forma geral, a ideia de integralidade opõe-se a todas as formas de reducionismo 

que privilegiam uma ou algumas dimensões do ser humano em detrimento de outras. Röhr 

(1999b) considera, num primeiro momento, a existência de cinco dimensões, chamadas de 

“básicas”: a dimensão física, a dimensão sensorial, a dimensão emocional, a dimensão mental 

e a dimensão espiritual. A sequência: matéria física, sensação física, dimensão emocional, 

mental e espiritual existe de acordo com a densidade de cada realidade. A escala vai do mais 

denso, a matéria física, até o mais sutil, o espiritual. 

As dimensões básicas são: 

1. A dimensão física: inclui a corporalidade físico-biológica; 

2. Dimensão sensorial: relativa à percepção que temos através dos nossos sentidos; 

3. A dimensão emocional: abrange a vida da nossa psique, os estados emocionais e suas 

respectivas movimentações e compensações; 

4. A dimensão mental: inclui, em primeiro lugar, o racional no sentido mais restrito, mas 

também a capacidade de reflexão - de questionar todas as coisas, inclusive a si mesmo 

- a recordação e a memória, a imaginação e a fantasia, a compreensão e criação de 

ideias e finalmente a nossa intuição; 

5. A dimensão espiritual: dimensão que não deve ser confundida com a religiosa, que em 

parte pode incluir a espiritual, mas que contém algumas características como as da 

revelação como intervenção direta de Deus e de um tipo de organização social que 

dessa forma são estranhas ou não necessárias à dimensão espiritual. Nesta dimensão se 

incluem todos os princípios éticos e filosóficos que precisam, para se tornarem 

verdadeiros, da nossa identificação com eles.  

Além das dimensões mencionadas existem as chamadas dimensões temáticas que por 

perpassarem as dimensões básicas também podem ser chamadas “dimensões transversais”, 

que são: a dimensão relacional-social, a prático-laboral-profissional, a político-econômica, a 

comunicativa, a sexual-libidinal e de gênero, a étnica, a estético-artística, a ética, a místico-
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mágico-religiosa, a lúdica e a volitivo-impulsional-motivacional (RÖHR, 1999b, 2004, 2006a, 

2006b, 2007). A figura 1 representa o modelo apresentado por Röhr, em relação às dimensões 

básicas e temáticas.  

Figura 1 

 

 

Acreditamos que o contato com nossa essência, com nossos valores mais íntimos, em 

suma, com nossa espiritualidade, está presente em indivíduos dotados de mais características 

resilientes e, por este motivo, detalharemos um pouco mais a nossa concepção a respeito.  

 

2.3.1 Falando um pouco mais sobre a dimensão espiritual 

 

Como dissemos, a espiritualidade é uma das dimensões que fazem parte do ser 

humano e, por isso, não podemos vê-la de forma isolada, sem nexo com demais dimensões. 

Criar, portanto, um distanciamento intransponível entre a espiritualidade e as outras 

dimensões gera um misticismo falso e nocivo à formação humana. Podemos viver nas demais 

dimensões sem ser comprometido com nenhum aspecto delas, mas vivenciamos a dimensão 

espiritual no momento em que nos identificamos com algo, em que sentimos um apelo 

incondicional. A concepção de espiritualidade por nós adotada relaciona-se ao 

desenvolvimento dos valores humanos, sendo considerada como uma parte fundamental e 

perene de sua humanização (RÖHR, 2007a). 
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Frankl considera que o homem é ser espiritual-pessoal. Em 1948, ele defendeu a sua 

tese de doutorado em filosofia intitulada “O Deus Inconsciente”, onde salientou que para ser 

uma boa pessoa não basta ter a consciência tranquila, mas dirigir-se a alguém, sendo a 

consciência tranquila não o motivo da bondade, e sim uma consequência. O livro “A presença 

Ignorada de Deus” (2007) surgiu da tese de Doutorado (como já dissemos, “O Deus 

Inconsciente”). Nesta obra comentou que existe um Deus inconsciente dentro de todas as 

pessoas. Mesmo aqueles que não dão o nome “Deus”, apresentam alguma crença em uma 

força maior (FARIA, 2006). 

De modo geral, os temas desenvolvidos por Frankl abordam a dimensão espiritual do 

homem. Ele, inclusive, faz uma crítica à visão de homem do século XX quando diz que: “A 

psicologia profunda
18

 segue o homem até as profundezas de seus instintos, mas muito pouco 

às profundezas de seu espírito, a pessoa na sua profundeza inconsciente” (FRANKL, 2007, p. 

25). 

Frankl (1990) apresenta um conceito fundamental relacionado à dimensão espiritual 

que é a autotranscendência. Para ele (2005, 2007), somente superando a nós mesmos estamos 

em condições de sermos homens. Este nível de transcendência é considerado “horizontal”. 

Mas a transcendência também se dá em um nível superior. Ela não é completa até abrir-se 

radicalmente rumo ao significado último e absoluto. Este nível é considerado como “vertical”. 

A autorrealização, a autenticidade da existência humana, inclusive, só seria possível como 

produto secundário da autotranscendência, transcendência completa que se verifica na relação 

do homem com o Ultimate Meaning, com o sobre-significado. 

O ser humano pode se aproximar de uma possibilidade de sentido através de uma ação 

que pratica ou uma obra que cria; vivenciando algo ou encontrando alguém; sempre que 

estiver diante de uma situação que não puder mudar, pode mudar a sua atitude diante da 

situação, mudando a si mesmo, amadurecendo e crescendo além de si mesmo. Assim, o ser 

humano deve estar sempre endereçado, deve sempre apontar para qualquer coisa, ou seja, para 

um sentido a realizar ou para outro ser humano a encontrar, para uma causa à qual consagrar-

se ou para uma pessoa a quem amar. E apenas quando se consegue viver esta 

autotranscendência da existência humana, alguém é autenticamente homem e autenticamente 

si próprio (FRANKL, 2005). 

O verdadeiro ser humano não é um ser impulsionado. Trata-se, muito mais, de acordo 

com Jaspers, de um “ser que decide”, ou no sentido de Heidegger, de um “estar aqui”. No 

                                                 
18

 Ele refere-se à abordagem psicanalítica, considerando que a psicologia profunda permaneceu, pelo menos em 

certo grau, como uma psicologia do id inconsciente e não do eu inconsciente. 
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sentido analítico-existencial constitui um “ser-responsável”, portanto um ser existencial. A 

dimensão espiritual é o ponto de partida e de chegada para compreensão mais real e total do 

homem, ou seja, somente quando se fala do espiritual é que se começa a falar do 

especificamente humano do homem e, enquanto pessoa-espiritual, o que o caracteriza 

verdadeiramente não é a impulsividade, e sim a responsabilidade. Assim, o ser humano 

somente é “verdadeiramente ele próprio” quando não é impulsionado, mas responsável. A 

dimensão animalesca é superada na dimensão espiritual, sem prejudicar a verdadeira unidade 

do homem (PETER, 1999; FRANKL, 2007). 

Como já mencionado, Frankl (2007) considera que o inconsciente é mais que 

meramente instintivo, sendo também espiritual. Há uma espécie de “fé” inconsciente e de um 

“inconsciente transcendental” cuja riqueza não está circunscrita à dimensão de religiosidade, 

mas também à dimensão intelectual ou artística, consideradas forças primárias e 

dinamizadoras deste mesmo inconsciente. 

Vários autores consideram que a espiritualidade não está, necessariamente, atrelada à 

prática de rituais (PAZZOLA, 2002; RÖHR, 2007a), mas há religiões que trazem, 

efetivamente, a espiritualidade em sua essência. Peter (1999) destaca que a religião não busca 

intencionalmente a saúde psíquica, mas pode provocar particular sensação e situação de 

segurança que se revela saudável para a psique humana. 

Frankl (2007) destaca que para que a religiosidade seja existencial e tenha efeito 

curativo, deve brotar espontaneamente. Ele dizia-se particularmente impressionado com as 

preces e cultos improvisados no canto dos barracões ou num vagão de gado escuro e fechado, 

no qual os prisioneiros eram trazidos de volta após o trabalho, cansados, famintos e passando 

frio nos trapos molhados. Poletti e Dobbs (2007) também comentaram que uma jovem 

pianista que sobreviveu à tortura nazista mencionou a importância da oração comum das 

quatro horas da tarde, todos os dias, enquanto ela e seus companheiros ficavam de cócoras 

sobre o chão de cimento da cela. 

A origem da consciência está no transcendente, reconhecendo no diálogo da 

consciência a expressão de uma relação do EU-TU, também aceita por Buber e Jaspers. Ao 

invés de uma religiosidade universal, Frankl (2007) acredita que estamos caminhando para 

uma religiosidade profundamente pessoal, a partir da qual cada um poderá encontrar a sua 

linguagem pessoal, própria e mais específica para se dirigir a Deus (o supra-Ser). 

É válido ressaltar que a vivência espiritual e outras formas que auxiliam no 

enfrentamento digno do sofrimento não são apenas encontradas diante da dor. Como já 

exposto, o sofrimento não é necessário para encontrar sentido, mas se ele for inevitável, é 
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possível encontrar o sentido da existência a despeito da vivência das mais penosas situações 

(FRANKL, 1991, 2005, 2007). 

O objetivo principal da espiritualidade é a melhoria dos pensamentos, palavras e 

ações, afetando o comportamento dos sujeitos, que passam a ter uma noção mais clara da sua 

identidade e dos valores que necessitam desenvolver para a busca de uma vida melhor. Na 

busca pela superação dos obstáculos, o indivíduo passa necessariamente pela descoberta de 

seu senso de identidade, de seus valores inatos, de sua espiritualidade e pelo 

autoconhecimento. 

Pazzola (2002) considera que essa transformação parte do íntimo de cada um, que 

busca o contato maior com seus sentimentos. Neste sentido, a introspecção oferece um 

caminho de melhoria da qualidade interna do ser, quando ele observa que existe um intervalo 

entre qualquer estímulo que recebe de fora e sua resposta em termos de palavras e ações. 

Destaca, contudo, que a introspecção não pode ser utilizada como mecanismo de fuga para 

que sejam evitados todos os momentos de dificuldade, que só trarão o real aprendizado e o 

crescimento do potencial resiliente quando forem vividos em todo o seu ciclo de ruptura-

reintegração. Acredita que o desenvolvimento da sensibilidade emocional, em pessoas de uma 

vida intelectual e culturalmente ativas, lhes dá a habilidade de exercerem um mecanismo de 

defesa nos momentos de dor, que consiste em retirarem-se daquele ambiente hostil, 

refugiando-se em seu próprio ser, no domínio de sua liberdade espiritual e riqueza interior, 

fazendo com que esses momentos tenham efeitos menos danosos em suas existências. 

Policarpo Júnior (2006) considera que, 

 

Por intermédio da introspecção exercida pela auto-reflexão, contemplação e 

experiência, cada um poderá reconhecer seu constante inacabamento, tornando-se 

intimamente familiarizado com seus pensamentos, sentimentos e atitudes, a ponto de 

reconhecê-los com facilidade em si e nos outros, o que proporcionará o 

enriquecimento pessoal no sentido do desenvolvimento da compreensão, tolerância e 

paciência para com os demais. Assim, a autocompreensão tende a converter-se 

progressivamente em compreensão e aceitação da alteridade, o que implica, por sua 

vez, um comportamento mais sábio e familiarizado para com as diferenças já 

conhecidas e as que possam vir a surgir (p. 13). 

 

Com a crescente realização neste campo, o sujeito tenderá a se sentir menos dividido e 

muitas das oposições “eu-mundo”, “sujeito-objeto” se tornam frágeis, permitindo um 

sentimento cada vez maior de integridade. A partir daí poderá surgir uma unificação 

progressiva com si mesmo ou uma “individuação”, compreendida como o processo de 

superação contínua das diversas cisões interiores. Isto permitirá que se dissipem muitas das 

oposições até então percebidas como conflito. 
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Acredita que, 

 

[...] quando a vida pessoal é vivida com sabedoria, a tendência é perceber que de 

fato não há separação entre introspecção e ação no mundo. Por meio da auto-

reflexão, isto é, pelo exercício do diálogo interior, os hábitos mentais e 

comportamentais, os sentimentos e emoções podem se tornar progressivamente 

objeto da razoabilidade. Sem autocomiseração e inclemência, é possível que o 

indivíduo transforme seus limites, fraquezas, medos, potencialidades e virtudes em 

algo familiar, refletindo sobre eles e passando a chamar pelo devido nome cada uma 

de suas atitudes preponderantes, passando de fato a conhecê-las e a discernir-lhes o 

sentido, não apenas vivendo como seu refém (POLICARPO JÚNIOR, 2006, p. 12). 

 

 

A conscientização dos valores que julgamos necessários para uma vida melhor, e a 

busca determinada por pensamentos, palavras e atitudes, coerentes com esses valores, 

portanto, nos fortalece ao mesmo tempo em que nos torna mais flexíveis, mais aptos para 

enfrentarmos as situações adversas, que, de tão rotineiras e de ocorrência tão variada, afetam 

tanto a nossa vida familiar como o nosso ambiente de trabalho, convívio social e nosso 

próprio ser interno. 

 

2.3.2 A concepção de integralidade no âmbito propriamente educacional: algumas 

reflexões 

 

Para Röhr (2004, p. 13), “quanto mais conhecimentos seguros o educador adquire na 

sua conceituação da integralidade do ser humano, mais orientações ele dispõe para nortear a 

sua prática pedagógica”. Acredita Röhr (1999b) que a ideia de integralidade do processo 

educativo exigiria orientar a ação pedagógica no desenvolvimento proporcional e articulado 

de todas as dimensões humanas, sem que haja supremacia ou subestimação de uma das 

mesmas. Abrir mão da integralidade significa fragmentar o pedagógico, criando uma ilusão de 

possível sucesso e qualidade. A multidimensionalidade do pedagógico, portanto, é 

considerada o ponto de partida para qualquer reflexão sobre a formação do educador, também 

na sua multidimensionalidade. 

Não obstante, o conceito geral de educação em nossa cultura permanece associado a 

um privilégio da cognição e a uma ilusão de que a racionalidade esgota por si mesma todas as 

facetas do fenômeno humano. Essa forma de pensar e organizar os processos educacionais 

tem levado crianças, adolescentes e jovens a lidarem com a realidade também de forma 

descontextualizada, o que tem repercussões diretas na maneira como elas compreendem e 

lidam com as experiências de suas próprias vidas. 
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Numa verdadeira educação para a vida, o ensino deve voltar-se para a condição 

humana e para a construção de uma nova ética que priorize a solidariedade, a tolerância, o 

respeito e a autoconfiança. De uma forma ou de outra, mais do que nunca, encaramos a 

educação como sendo uma educação para a responsabilidade. A liberdade do ser humano, a 

qual não se lhe pode tirar, irá permitir a configuração de sua vida de modo que tenha sentido, 

sentido esse que não pode ser dado e sim encontrado. 

Para Frankl (1991, 2005, 2007), a educação deve procurar não só transmitir 

conhecimento, mas também aguçar a consciência para que a pessoa receba uma percepção 

apurada que capte a exigência inerente a cada situação. Assim, uma consciência desperta se 

tornará resistente ao conformismo. 

O ato de educar se caracteriza como uma atitude de respeito diante da liberdade do 

educando no momento da apropriação do saber. Mas, lamentavelmente, o saber, na maioria 

das vezes, conduz à evitação da exposição e da partilha. Karl Jaspers (1960, 1973), reiteradas 

vezes, afirma que junto à percepção da própria liberdade vem a certeza de que ela não é 

criação nossa, mas a certeza é de “ser presenteado” com a liberdade. 

Para Policarpo Junior (2006), 

 

a liberdade de reconhecer que a natureza de cada um não se limita aos papéis, 

preferências, padrões e hábitos corporais, emocionais e mentais alimentados durante 

tanto tempo é o que proporciona a abertura pessoal progressiva a dimensões antes 

desconhecidas do próprio ser particular. Um sentimento natural de compaixão 

desinteressada e sem auto-referência pode então começar a se estabelecer. Por outro 

lado, na medida em que a flexibilidade e abertura para diferentes experiências, não 

mais pré-formadas pelos padrões pessoais, se estabelecem, a pessoa passa 

naturalmente a viver uma vida com menos cisão interna, diminuindo, assim, suas 

divisões consigo mesma (p. 23). 

 

 

Acreditamos que o educar, portanto, é um agir. O respeito diante da liberdade do 

educando revela-se como cerne da dimensão ética do pedagógico. Educando, visa-se também 

proporcionar um agir ético no próprio educando. Se faltar, por parte do educador, o respeito 

diante da possibilidade do educando de se comprometer com sua aproximação ao ético, ele 

nesse ato abandona o propriamente pedagógico, negando a liberdade de seu educando. Não se 

pode esperar nada de um educador, em termos de formação humana integral, que permaneça 

preso ainda nos próprios conflitos emocionais ou interesses egocêntricos na Educação 

(RÖHR, 2006a). 

Como diria Jaspers (1973), para educar temos que ser alguém. A formação do 

educador vai além da área técnica e profissional, sendo prioritária a sua dimensão humana. No 

momento em que não alcançamos uma coerência entre nossa convicção e nossa vida, não se 
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espera que alcancemos exercer a função plena de educador. A formação mais importante, que 

é a humana, fica prejudicada. Assim, não é interessante ter uma “didática perfeita” se 

humanamente não temos valor. Neste raciocínio, o educador deve começar consigo mesmo. 

E parece ser este o sentido que Buber (1999) dá à sua máxima “começar consigo”, 

visando enfrentar “a verdadeira origem dos conflitos entre os homens” (p. 34). Toda a 

educação, portanto, termina em um processo de autoeducação. Para ele, a postura ética do 

educador é a de assumir o papel de guarda da unificação do corpo e espírito dos seus 

discípulos. 

Röhr (2002) destaca que mais uma conclusão pode ser tirada das afirmações de Buber 

se pensarmos não só na vigilância do educador sobre a determinação do seu aluno, mas 

também sobre a sua própria: “Se ele se observa na sua prática pedagógica numa atitude de 

ziguezague, ele tem que reconhecer para si mesmo que sua alma não é suficientemente 

unificada para assumir a tarefa pedagógica” (p. 30). 

Röhr (2004) aponta que 

 

alguém que não conquistou para si a sensibilidade não poderá prestar ajuda 

educacional.[..] Somente uma pessoa que conhece na sua própria trajetória os 

agentes que desviam do auto-conhecimento e, portanto, impedem uma apropriação 

legítima daquilo que nos é estranho, é capacitada a reconhecer quando os mesmos 

agentes apontam no educando, alertando-o e o ajudando a criar seus próprios 

antídotos (p. 9). 

 

 

Porém, a busca por sentido pode causar no indivíduo tensão interior em vez de 

equilíbrio. Mas esta tensão é um pré-requisito indispensável para a saúde mental, pois “na 

maneira como ele próprio suporta este sofrimento está também a possibilidade de uma 

realização única e singular” (FRANKL, 1991, p. 77). 

 

A saúde mental está baseada em certo grau de tensão, tensão entre aquilo que já se 

alcançou e aquilo que ainda se deveria alcançar, ou o hiato entre o que se é e o que 

se deveria vir a ser. Essa tensão é inerente ao ser humano e, por isso, indispensável 

ao bem-estar mental [...] O que o ser humano realmente precisa não é um estado 

livre de tensões, mas antes a busca e a luta por um objetivo que valha a pena, uma 

tarefa escolhida livremente (ibidem, p. 96). 

 

 

Para Bollnow (1971), a teoria pedagógica comporta muitos fenômenos que o educador 

deve compreender e levar em consideração, embora não os consiga dominar a partir de si. A 

esses fenômenos pertence, por exemplo, a crise. Acredita que se as crises da vida fossem 

eliminadas, o homem estaria impedido de viver as experiências fundamentais da existência, 
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pois cada processo de amadurecimento está ligado à superação da crise. A crise significa um 

risco e o educador não pode provocá-la ou dominá-la. 

 

Ele pode tão-somente assistir, estar ali ao lado, ajudando, se um dia um tal 

acontecimento, qual uma fatalidade atinge o homem. Ele pode tentar ajudá-lo a 

compreender claramente o sentido da crise, a suportá-la até o fim. E muitas vezes 

será esta proximidade cheia de compreensão, sem que nada se faça de especial, a 

melhor coisa que o educador pode realizar. Jamais, porém, um educador que possui 

o senso de responsabilidade, ousará exercer, ele próprio, o papel de destino (p. 59). 

 

 

Infelizmente, alguns professores não suportam a tensão e não conseguem exercer seu 

ofício de modo coerente. Röhr (2002) destaca que “a decepção do educador quando o 

educando escolhe um caminho diferente do projetado por ele, é sinal evidente de um egoísmo 

velado” (p. 33). Em vez de cumprir sua tarefa em verificar se o novo caminho tomado pelo 

educando corresponde ou não ao interior dele, ele se lamenta de fracasso e, não raro, de culpa. 

Frankl (1991) considera que, infeliz daquele que experimenta na realidade o momento 

que sonhou tantas vezes, e o momento vem diferente, completamente diferente do que fora 

imaginado. Essas pessoas estão se esquecendo de que muitas vezes é justamente uma situação 

exterior difícil que oferece a oportunidade de crescer interiormente para além de si mesma, 

mas a desvalorização da realidade escolar pode acabar levando a pessoa a abandonar-se a si 

mesma. Na fase da apatia a pessoa, aos poucos, vai morrendo interiormente. Trata-se de um 

mecanismo necessário de autoproteção da psique. Reduz-se a percepção da realidade. 

“Indiferente e já insensível, pode ficar observando sem se perturbar” (p. 30). Mas o autor 

acredita que “somente sucumbe às influências do ambiente aquele que entregou os pontos 

espiritual e humanamente. Mas somente entrega os pontos aquele que não tem mais em que se 

segurar interiormente” (p. 70). 

O vazio existencial se manifesta principalmente num estado de tédio, que representa 

uma perda de interesse pelo mundo. A indiferença representa uma falta de iniciativa para 

melhorar ou modificar algo no mundo (FRANKL, 1991, 2007). Alguns professores se 

encontram em um processo de alienação, desumanização e apatia, apresentando problemas de 

saúde, com intenção de abandonar sua profissão. Outros se sentem emocional e fisicamente 

exaustos, estando frequentemente irritados, ansiosos ou tristes. 

Para Cavallet (2006), 

 

o dia-a-dia das escolas, que deveria propiciar o tempo necessário para as 

elaborações, está repleto de sinais que dizem da sociedade dos resultados rápidos, do 

espetáculo e da imagem, da falta de tempo para as conversas e para leituras mais 

profundas e significativas. Nas lacunas da alienação, onde não se reconhece o 
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próprio desejo, colocam-se objetos, consomem-se mais e mais objetos e 

informações. Vela-se a angústia, cultiva-se a reprodução e o silêncio (p. 136). 

 

 

Para Carlotto (2002), o estresse de caráter persistente vinculado a situações de 

trabalho, resultante da repetitiva pressão emocional associada ao intenso envolvimento com 

pessoas por longos períodos de tempo, pode sinalizar a existência de uma síndrome 

denominada Burnout. Ela acomete profissionais envolvidos com qualquer tipo de cuidado em 

uma relação de atenção direta, contínua e emocional. As profissões mais vulneráveis são 

geralmente as que envolvem serviços, tratamento ou educação. Burnout, em professores, afeta 

o ambiente educacional e interfere na obtenção dos objetivos pedagógicos, levando estes 

profissionais a um processo de alienação, desumanização e apatia e ocasionando problemas de 

saúde e intenção de abandonar a profissão. 

Em professores, Burnout é encarado como um fenômeno complexo e 

multidimensional resultante da interação entre aspectos individuais e o ambiente de trabalho. 

Este ambiente não diz respeito somente à sala de aula ou ao contexto institucional, mas sim a 

todos os fatores envolvidos nesta relação, incluindo os fatores macrossociais, como políticas 

educacionais e fatores sócio-históricos. Inerente ao conteúdo do seu cargo, a relação com o 

aluno tem sido apontada com uma das maiores causas do Burnout (CARLOTTO, 2002). 

Ferenhof e Ferenhof (2002) acreditam que, para o educador, é muito difícil desistir de 

sua dedicação ao ensino, abandoná-la, pois o trabalho educacional lhe propicia (ou deveria 

propiciar) outras recompensas, que não as monetárias. Essa dificuldade gera a tendência de 

uma „evolução negativa‟ no trabalho, afetando a habilidade profissional e a disposição de 

atender às necessidades dos estudantes. Além disso, o contato e o relacionamento com as 

pessoas usuárias do trabalho ficam prejudicados – corpo discente e docente, pessoal técnico 

administrativo, enfim, a organização como um todo. 

Para Poletti e Dobbs (2007), os sintomas de Burnout podem desaparecer 

completamente após certo tempo, ou então os sobreviventes resilientes encontram meios de 

diminuí-los ou integrá-los à sua vida.  

Segundo Almeida (2000, p. 22), em face do mito do progresso, da síndrome da 

substituição e do descartável, resta-nos como uma possível saída 

 
[...] reduzirmos o ritmo da maratona para avaliar a história que estamos encenando 

juntos. Pensar o nosso papel como sujeitos ativos diante do atual panorama da 

cultura, supõe discutir a missão crucial do educador como um agenciador de novos 

valores sociais. Isso subtende por um lado, repensar os valores que aprendemos, 

desaprender os valores que consagram o individualismo, o imobilismo, a liberdade 

solitária e as atitudes marcadas pelo utilitarismo e pela consciência do descartável. 
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Neste sentido, o caminho que o professor precisa trilhar para superar as adversidades e 

realizar-se como tal implica poder escutar a si próprio e ao outro, desatar os nós das 

estereotipias que já não servem mais, apesar de sustentar. Uma postura assim implica poder 

estar próximo, olhar de frente e se entregar àquilo que é realmente importante. Poder pensar 

no improvável, antes de se opor ou concordar sem se implicar. Poder colocar a incerteza em 

perspectiva. Como diria Cavallet (2006), aprender com o processo. 

 

O acordar que acontece quando as perguntas fundamentais atingem o ser humano 

profundamente se revela como início e condição para se tornar autenticamente 

humano. E isso para todos os homens, independente de tempo, lugar e cultura. [...] 

Encontramos aqui a fundamentação para pensar a formação humana em Jaspers 

(RÖHR, 2005, p.4). 

 

E para vivenciar um equilíbrio mental, considera-se a afetividade como primordial. O 

professor que não elogia e que só vê defeito no aluno, taxando-o de inquieto, perturbador, 

tende a desenvolver neste um sentimento negativo de incompetência e insegurança, baixando 

sua autoestima, sentimento que inevitavelmente levará para a vida. Crianças que passam por 

estas situações possivelmente terão dificuldade em saber lidar com uma tragédia em sua vida. 

Poderá ser um sujeito com poucas características resilientes, já que isto não foi estimulado 

desde pequeno, pelo contrário, não teve alguém que pudesse ajudá-lo. 

Bollnow (1979), em seu artigo “Sobre las virtudes del educador”, considera o amor 

como a primeira das virtudes educativas. Para ele, é unicamente o amor o que dá um tom 

calidamente humano à atividade dirigida de transformação das estruturas psíquicas de um 

educando e só ele pode fazer suportar para a criança esta intervenção em sua personalidade, 

por mais justificada e necessária que objetivamente ela seja. 

Para Frankl (1991), na pior situação exterior que se possa imaginar, numa situação em 

que a pessoa não pode realizar-se através de alguma conquista, numa situação em que sua 

conquista pode consistir unicamente num sofrimento reto, num sofrimento de cabeça erguida, 

nessa situação a pessoa pode realizar-se através da vivência do amor. Ele considera que “o 

amor é, de certa forma, o bem último e supremo que pode ser alcançado pela existência 

humana” (p. 43). 

 

O amor intui, ele percebe um ser que ainda não é. O amor descobre e traz à tona 

possíveis valores na pessoa amada. O amor antecipa algo através de sua visão 

espiritual, justamente aquelas possibilidades pessoais ainda não realizadas que a 

pessoa concreta, ou seja, a pessoa amada contém em si (FRANKL, 2007, p. 31). 
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Somente o amor é capaz de ver a pessoa em sua singularidade, como o indivíduo 

absoluto que é. Neste sentido, o amor possui uma importante função cognitiva, função esta 

que já foi talvez compreendida e reconhecida quando, em hebraico, o ato de amor e o ato de 

conhecimento foram designados pela mesma palavra O amor possui a capacidade de alçar o 

homem sobre suas próprias necessidades: amando, o homem pode tornar-se superior às forças 

que o condicionam, sendo ele o ingrediente fundamental para dar sentido à vida humana 

(FRANKL, 2005, 2007). 

Assim, o educador deveria enxergar no aluno os valores potenciais, latentes, que com 

sua prática poderá despertar. Os limites do educando deverão ser respeitados. Em que pese 

toda a sua tolerância, cabe ao educador manter sua exigência educativa, situado entre a 

tolerância compreensiva e a exigência ética. Para isso, o educador precisará de uma rigorosa 

autoeducação. Nesta concepção, a educação é vista como ajuda, voltada a favorecer a abertura 

de um novo patamar de compreensão e isso só será possível quando o educador estiver, 

efetivamente, em um nível mais elevado de maturidade (BOLLNOW, 1979). 

Este autor considera a existência de um lado realista e idealista da educação. O 

educador, com todo o seu amor e visão das possibilidades ideais latentes, há de encarar o 

educando de modo realista. Ou seja, deve enxergar as tendências que boicotam a educação 

(lado realista) e ao mesmo tempo as possibilidades latentes (lado idealista). A arte da 

educação seria encontrar o equilíbrio entre essas duas coisas, portanto, a combinação de uma 

visão idealista com uma realista constitui a essência da relação educativa. Esse duplo aspecto 

é o que define a essência do amor educativo em que se acham reunidos diversos componentes. 

Campos (1999) considera que ser paciente, ser calmo, saber esperar, são qualidades 

pedidas ao bom pedagogo. Aí se abrirá o espaço da amizade sadia que poderá durar a vida 

inteira, como uma veneração entre educador e educando. 

Diante da imprevisibilidade do encontro professor-aluno, portanto, é necessário que 

aquele possua uma grande flexibilidade, pois a aprendizagem passa pela discussão, pela 

confrontação, por trocas de mensagens significantes que dão sentido aos conhecimentos 

produzidos. Essa negociação visa conciliar, por um lado, o que é socialmente reconhecido e, 

por outro, o que é psicologicamente possível aqui e agora. O professor precisa ter em mente 

que o que funciona em uma dada situação pode ser questionado em outra. Sem dúvida é 

preferível a variedade das respostas, mesmo com tons de hesitações, do que os automatismos 

de qualquer forma (WEISSER, 1998). 

Para Bollnow (1979), a paciência, considerada como a arte de saber esperar, é a 

segunda grande virtude do educador. Ele deve ter paciência com as debilidades do educando, 
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sobretudo quando ele recai, continuamente, nas mesmas faltas, mesmo após haver prometido 

não voltar a repeti-las. 

Para o autor, a terceira virtude do educador é a confiança. A fé em outra pessoa 

constitui uma potência criadora capaz de engendrar realmente nela aquilo que, com toda a 

firmeza, crê ser capaz. Somente quando se crê que o aluno é capaz de fazer algo, e isso é 

mostrado a ele, é que ele irá acreditar em sua capacidade, tornando-se disposto a superar seus 

medos e temores. 

 

O educador precisa de algo que Platão já conhecia como próprio do pensamento 

pedagógico e chamava de eros pedagógico, que é acreditar não só naquilo que o 

educando de fato é e aparece externamente nesse momento, mas naquilo que ele 

pode ser na possível beleza interior, nas suas potencialidades de contribuir e servir 

nesse mundo, nas suas capacidades de dar reviravoltas na própria vida (RÖHR, 

2006b, p. 446). 

 

 

Em que se pesem todas as experiências negativas, o educador precisa esforçar-se para 

confiar no aluno, deve enxergar nele os valores potenciais, latentes, que com sua prática 

poderá despertar. Os limites do educando deverão ser respeitados. Tal confiança supõe 

sempre um risco. Para sermos bons educadores precisamos ter consciência de que a 

imprevisibilidade existe, inevitavelmente, mas isso não caracteriza uma derrota. É 

fundamental entendermos que, a despeito de todo o nosso esforço, mesmo não cometendo 

nenhum erro didático-pedagógico, o nosso educando poderá não aderir às nossas ideias, que 

deverá ser livre, portanto, para segui-las ou não (BOLLNOW, 1979). 

A possibilidade de fracassar, portanto, é algo que pertence à tarefa de educar, 

indissoluvelmente. O educador há de correr este risco, comprometer-se, expor-se, e apenas 

será um bom educador se aceita que este risco é parte integrante de sua profissão. Em que 

pesem todas as suas amargas experiências, há de oferecer sempre de novo esta confiança, 

expondo-se novamente ao risco de fracassar, exigência quase sobre-humana. 

E é na lógica do “sobre-humano” que apresentamos a visão de Perrenound (1993). 

Para ele, a profissão docente trata-se de uma “profissão impossível”
19

, na medida em que está 

sempre entre aquelas que trabalham com pessoas. “Por esta razão, o sucesso do 

empreendimento educativo nunca estará assegurado, pois em tais profissões sempre há 

mudanças, ambiguidades, conflitos, opacidades e mecanismos de defesa”. 

Apesar de não questionarmos a importância de um ambiente circundante saudável, em 

nossa concepção, mesmo em um ambiente pedagógico adverso, não necessariamente haverá 

                                                 
19

 Freud já dizia em 1937, em “analyse avec fin et analyse sans fin”, que a profissão de psicanalista era a terceira 

atividade impossível, sendo as outras duas as de educar e governar. 
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uma diminuição das características resilientes nos alunos. Muitos poderão seguir em frente, 

“apesar de”. Diante da complexidade da resiliência, não assumimos, portanto, uma relação 

direta de causa e efeito entre o vivido e seus efeitos. 

Para Poletti e Dobbs (2007), a resiliência é favorecida pela presença de pelo menos 

uma pessoa capaz de manifestar uma atitude de compaixão pelo outro. Fora a família e 

pessoas próximas, com frequência o professor pode ser esse adulto que serve de modelo 

positivo. Pereira (2001) afirma que os sistemas de formação educacional deverão valorizar o 

desenvolvimento do sujeito, no sentido de preparar os seus participantes para um maior 

controle do estresse, lidando adequadamente com as estratégias de coping
20

 e fortalecendo a 

sua resiliência, ao longo de toda a vida. 

Cyrulnik (2004) compreende que falta a muitos professores a consciência de serem 

potencialmente capazes de metamorfosear a vida dos educandos, pois subestimam o efeito de 

sua pessoa e superestimam a transmissão de seus conhecimentos. Contudo, podem ser 

encarados como tutores de resiliência de seus alunos se, além de se ocuparem da transmissão 

dos conteúdos acadêmicos, também os auxiliarem e os fortalecerem na capacidade de 

responderem de modo consistente às dificuldades da vida, superando possíveis eventos 

traumáticos. Do mesmo modo, o professor também pode exercer um papel contrário: por meio 

de palavras e ações que lhe parecem inofensivas, pode ferir profundamente uma criança ou 

um adolescente. 

Neste sentido, a escola inteira poderia ser um lugar de relações positivas entre 

professores e alunos ou entre os alunos ou ainda entre professores e pais. Trata-se de mudar o 

tipo de relação que se forma, para que possam ser manifestados valores como o respeito, a 

compreensão, a compaixão e a atenção pelo outro. O professor necessita de amor, paciência, 

esperança, persistência e disciplina para ajudar os alunos no enfrentamento das adversidades 

porventura surgidas. Manter-se produtivo e otimista, envolvido efetivamente com sua prática, 

atento em atrelar a transmissão dos conteúdos pedagógicos à vida afetiva do aluno, 

colaborando para criar um ambiente favorável à aprendizagem, de acolhimento, 

disponibilidade e, sobretudo, confiança reveste-se de grande importância para uma prática 

pedagógica efetiva. 

Para potencializar a criação de “laços” com os alunos e a motivação destes, os 

professores devem evitar o distanciamento, a “neutralidade afetiva” e o autoritarismo. Jesus 

                                                 
20

 Como já dissemos, refere-se ao conjunto das estratégias utilizadas pelas pessoas para adaptarem-se a 

circunstâncias adversas ou estressantes. 
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(2008) afirma que a identificação do aluno com o professor passa muito pela satisfação obtida 

na relação estabelecida. 

Galvão (2001) considera que o ânimo pelo conhecimento de quem ensina pode ser 

expresso em sua postura, no tom e melodia da voz, ser mais espontaneamente transmitido, ou 

melhor, contagiado, aos alunos. Uma proposta feita em tom animado pelo professor, além do 

interesse que acende nos alunos, pode gerar uma animação muito além daquela esperada. Os 

efeitos da emoção são inesperados e podem surpreender. A preocupação com a clareza e a 

coerência lógica de suas explicações e propostas faz com que o professor possa aliar a atenção 

aos aspectos expressivos de seu comportamento. 

Assim, como na fórmula socrática se diz que “ninguém ensina nada a ninguém” e que 

apenas se estimula e ajuda o discípulo na descoberta da verdade, o professor tem o dever de 

criar na sua aula a expectativa, evitando o cansaço e a desmotivação do repetitivo. E cada aula 

será uma novidade. Como sabemos, o entusiasmo é contagiante e, com ele, tudo é mais fácil. 

Neste momento acaba a indisciplina e nasce a disposição. Aliada ao empenho, acentuam-se a 

atenção e a vontade, e o “milagre” acontece de não se ver o tempo passar. Esse entusiasmo do 

professor (e depois do aluno) parte da convicção mútua: do valor e da utilidade do que se 

ensina e se aprende. E aí está a fundamental motivação, sentida apenas como um prazer. 

Através do entusiasmo aluno e professor tornam-se dois aliados: sonham juntos, riem um para 

o outro, entendem-se, respeitam-se, estimam-se inesquecivelmente (CAMPOS, 1999).  

 

 [...] sempre diferente da anterior e da seguinte, em continuidade. E a capacidade 

criativa do educador desperta a atenção, alicia, anima, desinibe. Aí, sobressai a 

competência científica e pedagógica do Professor, o seu talento artístico e inovador, 

a sua jovialidade, o seu sentido de camaradagem, a compreensão e o respeito. A sua 

humildade, até, para aceitar – responsavelmente – limitações e algum pontual 

desconhecimento. E assim, também, o mestre se aproxima do discípulo, se gera a 

confiança mútua e o civismo (ibidem, p. 68). 

 

 

Para Castro (2001), é possível e razoável desenvolver nas pessoas e nas organizações, 

especialmente as educativas, capacidades mais resilientes para que possam responder mais 

eficazmente aos desafios da sociedade em que vivem. Para tanto é necessário interiorizar 

concepções e atitudes diferentes que conduzam as formas de agir audaciosas, desafiadoras e 

adequadas às diferentes situações presentes na realidade. 

Acreditando na importância da interação professor aluno para a formação humana é 

fundamental, portanto, que a escola crie um ambiente educacional rico e estimulante, fazendo 

da resiliência a característica central de seu modelo de organização. O fortalecimento dessa 
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capacidade não deve estar ausente dos processos de formação docente, estando incluso nos 

saberes necessários à sua prática (ANTUNES, 2007). 

Na perspectiva da resiliência, o objetivo da experiência formativa reside em despertar 

as potências do humano que habitam em cada um de nós, levando-nos a experienciar 

condições insuspeitadas de crescimento e realização. A busca pelo autoconhecimento e 

fortalecimento dos valores do ser humano, como base para o desenvolvimento de sua força 

interior, portanto, é capaz de habilitar o homem a superar as dificuldades que a vida apresenta. 

Essa força, definida como resiliência, não tem uma fórmula definida, uma receita, mas traz, 

em sua essência, a introspecção, a harmonia entre razão e emoção, a harmonia entre corpo e 

mente. 

A problemática que apresentamos consiste, portanto, em questionar o reducionismo do 

método positivista de conhecimento, a crença no progresso material ilimitado fornecido pelo 

desenvolvimento indefinido da ciência e da tecnologia e o predomínio dos valores utilitaristas. 

Acreditamos que independente das adversidades do momento, do papel que esteja sendo 

desempenhado, das atividades que estejam sendo feitas e dos recursos que a pessoa tenha, há 

sempre um espaço dentro de si (onde ela tem a liberdade de ser o que realmente é) que lhe 

serve como uma fonte para recarregar suas energias e enfrentar a realidade, lhe permitindo 

condições de estabelecer suas visões de futuro, capazes de dar sentido aos momentos mais 

difíceis. 

Propiciar vivências educativas ligadas a várias dimensões do humano certamente 

ajudará a construir um contexto positivo, onde brotará a integralidade do aluno, na sua 

multidimensionalidade. 
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3 METODOLOGIA  

 

Antes de abordarmos, especificamente, a metodologia que adotamos no presente 

estudo, apresentaremos algumas reflexões acerca das especificidades presentes nas pesquisas 

quantitativas e qualitativas, remontando, inicialmente, as bases históricas que influenciaram a 

formação destes enfoques. 

 

3.1 A BASE HISTÓRICA DOS MÉTODOS QUALITATIVO E QUANTITATIVO  

 

No século XIX, filósofos e pesquisadores, diante do prestígio e do sucesso dos 

métodos das ciências físicas, questionavam se a vida social humana podia ou devia ser 

investigada com os métodos destas ciências. Duas posições foram assumidas: uma defendia a 

unidade das ciências e, portanto, a legitimidade do uso do mesmo método em todas as 

ciências; já a outra posição era favorável à tese da especificidade das ciências sociais e 

humanas e, portanto, defendia um método científico peculiar às mesmas (SANTOS FILHO, 

2001). 

 

Do lado da unidade das ciências colocaram-se: Comte, Mill e Durkheim. Este grupo 

posicionou-se no contexto da tradição empirista estabelecida por Locke, Newton e 

outros. [...] Do lado oposto estavam vários teóricos, como Dilthey, Rickert, Weber e 

Husserl (ibidem, p. 15). 

 

 

Na virada do século, as ciências sociais haviam adotado o modelo das ciências 

naturais. O que Comte e Durkheim fizeram para a sociologia, outros (Mill, por exemplo) o 

fizeram para a psicologia. De modo semelhante, nos seus primórdios, como um campo 

autônomo de investigação, a educação assimilou o método científico adotado por essas duas 

disciplinas. No século XIX, Wundt fundou o primeiro laboratório de psicologia experimental, 

segundo os moldes da ciência experimental. Mais tarde, Binet, Stanley Hall, Thondike e 

Claparède aprofundaram o uso do método experimental na psicologia e na educação e se 

tornaram os criadores da ciência psicológica conforme recomendava o positivismo científico 

(SANTOS FILHO, 2001). 

Exceções a essa linha de pesquisa foram, a partir da década de 30, as pesquisas de 

Piaget, na Suíça, de Vygostky, Luria e Leontiev, na União Soviética; e, nos Estados Unidos, 

as de Rogers e Maslow a partir da década de 40, e as de Bruner a partir da década de 50. Na 

psicologia, dominou o Behaviorismo e na educação predominou a pesquisa empírica. 
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Santos Filho (2001) aponta que a reação crítica à adoção da teoria positivista do 

conhecimento iniciou-se na metade do século XIX. Os filósofos e pensadores sociais 

entendiam que “o estudo da vida social humana em termos de analogia com as ciências 

físicas, além de incorreto, podia destruir o que representa a essência da vida social humana” 

(p. 24). Uma crítica mais recente à perspectiva positivista aplicada às ciências sociais e 

humanas foi feita pelos filósofos críticos da Escola de Frankfurt. 

Dilthey é considerado um dos primeiros críticos da utilização do positivismo nas 

ciências sociais a ter um grande impacto, considerando que o dualismo sujeito-objeto das 

ciências naturais não é adequado às ciências sociais. Enquanto as ciências naturais podiam se 

livrar de sua projeção mental por causa da natureza inanimada de seus objetos de estudo, as 

ciências humanas dependem dessa recriação como a verdadeira base para sua abordagem do 

conhecimento. Assim, os objetos das ciências humanas não são entidades físicas ou processos 

externos, mas manifestações da mente. Neste sentido, a tarefa do pesquisador não seria 

descobrir leis, mas engajar-se numa compreensão interpretativa das mentes daqueles que são 

parte da pesquisa. Afirmava que nas ciências sociais (chamadas por ele de ciências 

“culturais”), 

 

não se lida com objetos inanimados que existem fora de nós ou com um mundo de 

fatos externos e cognoscíveis objetivamente. O objeto das ciências culturais refere-

se aos produtos da mente humana que estão intimamente conectados com as mentes 

humanas, incluindo sua subjetividade, emoções e valores. [...] a sociedade é o 

resultado da intenção humana consciente e [...] as inter-relações entre o objeto 

pesquisado e o investigador são inseparáveis. Não há uma realidade objetiva como 

tal, no contexto da realidade humana; portanto, não há forma de se distanciar dos 

eventos da vida para, com isso, descrever o que significam (SANTOS FILHO, 2001, 

p. 25). 

 

 

Dilthey definiu a compreensão envolvendo o que chamou de círculo hermenêutico
21

. 

Originalmente a hermenêutica referia-se à interpretação de textos; mas do modo como 

elaborou a ideia, passou a significar o conhecimento do contexto, necessário para a 

interpretação de eventos. O processo torna-se circular porque cada parte de um texto requer o 

resto dele para tornar-se inteligível. O processo de interpretação implica um constante 

movimento entre as partes e o todo, no qual não há nem começo nem ponto final (SANTOS 

FILHO, 2001). 

 

                                                 
21

 Para Smith (1983), a importância do processo hermenêutico é sua ênfase na necessidade de expressão humana 

e não divorciá-la desse contexto. 
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Compreender é conhecer o que alguém está experienciando por meio de uma re-

criação daquela experiência, ou do contexto daquela experiência em si mesmo. 

Portanto, requer um certo grau de empatia ou uma disposição para recriar. Quanto 

mais complexo o evento, maior o esforço exigido para compreendê-lo (ibidem, p. 

27). 

 

 

Santos Filho (2001) ainda considera que uma outra vertente de crítica aos positivistas 

originou-se da filosofia fenomenológica desenvolvida por Edmund Husserl, na Alemanha. Ele 

enfatizou a importância de se adotar uma perspectiva ampla e tentar “ir às raízes” da atividade 

humana. A abordagem fenomenológica, como a hermenêutica, é holística e tenta por meio da 

empatia entender os motivos subjacentes às reações humanas. 

 

Ao ampliar a perspectiva e procurar compreender os seres humanos como 

indivíduos em sua totalidade e em seu próprio contexto, a fenomenologia tenta 

também evitar a fragmentação causada pela abordagem positivista e experimental 

que analisa parcelas do sujeito. Segundo a fenomenologia, o acesso aos motivos é 

possível por intermédio da análise hermenêutica, mediante o exame do texto e do 

contexto no qual os eventos ocorreram (ibidem, p. 35). 

 

 

Para Rezende (1990), “dizer que o discurso fenomenológico deve ser pertinente é 

dizer que ele não deve omitir nenhum dos aspectos que realmente integram a estrutura 

significativa do fenômeno” (p. 20). Acredita que a pretensão da fenomenologia é a de encarar 

o fenômeno como uma estrutura reunindo dialeticamente na intencionalidade o homem e o 

mundo, o sujeito e o objeto, a essência e a significação.  

Foi Adrian Van Kaam quem operacionalizou a pesquisa fenomenológica em 

Psicologia. Van Kaam (1959 apud HOLANDA, 2006) partiu da investigação do real 

sentimento de ser entendido, solicitando a estudantes que relembrassem situações onde se 

sentiram entendidos por alguém (partindo, assim, das descrições de seus sentimentos). 

A pesquisa “empírico-fenomenológica” envolve um retorno à experiência para obter 

descrições compreensivas que darão a base para uma análise estrutural reflexiva criando um 

retrato da essência da experiência. 

 

A compreensão hermenêutica tem como finalidade restaurar canais rompidos de 

comunicação. Isto se dá em duas dimensões: a primeira, no elo entre a própria 

experiência de vida de alguém e a tradição à qual ele pertence; e a segunda se dá na 

esfera da comunicação entre diferentes indivíduos, grupos e tradições (BAUER, 

GASKELL; ALLUM, 2008, p. 31). 
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Rezende (1990) aponta que a busca da verdade passa a ser uma atitude de constante 

interpretação do processo histórico em íntima relação com os projetos humanos. Para Gamboa 

(2001), nas abordagens fenomenológico-hermenêuticas, o conhecimento acontece quando  

 

captamos o significado dos fenômenos e desvendamos seu verdadeiro sentido, 

recuperando (de forma também rigorosa) os contextos, as estruturas básicas e as 

essências (invariantes), com base nas manifestações empíricas (variantes). Conhecer 

é compreender o fenômeno em suas diversas manifestações e contextos. Para tanto, 

o sujeito tem que intervir interpretando, procurando seu sentido, e utilizando 

técnicas abertas que permitam a manifestação profunda dos fenômenos (técnicas 

qualitativas); de forma diferente, no método analítico, o sujeito precisa ficar distante, 

excluir seus valores, suas interpretações, e utilizando técnicas e instrumentos que 

filtrem a subjetividade e permitam uma formalização rigorosa, de preferência 

numérica (técnicas quantitativas) (p. 95). 

 

 

Não obstante, Bauer, Gaskell e Allum (2008) alertam para o risco de, ao assumirmos 

um enfoque fenomenológico, socioconstrutivista ou qualquer outro enfoque qualitativo, 

substituirmos acriticamente nossos próprios pressupostos pelos de nossos informantes. Deste 

modo, “por arte de um „empiricismo por proximidade‟, a pesquisa qualitativa pode repetir os 

erros considerados, em geral, associados a um positivismo acrítico” (p. 33). 

Os pesquisadores quantitativistas, em geral, vêem a pesquisa qualitativa como carente 

de objetividade, rigor e controles científicos. Acreditam que sem o recurso a quantificação, a 

pesquisa qualitativa não produz generalizações para se construir um conjunto de leis do 

comportamento humano, nem pode aplicar testes adequados de validade e fidegnidade. 

Segundo os defensores da tese da incomensurabilidade, os pontos de vista do realismo 

quantitativista e do interpretativismo idealista são radicalmente opostos e, por isso, 

incompatíveis. 

 

3.2 TESE DA UNIDADE 

 

Na tese da unidade a proposta é a de recusar o dogma da distinção entre quantidade e 

qualidade e é em que acreditamos. Quando recuperamos o todo maior (nesse caso o enfoque 

epistemológico), remetemos a opção e a discussão sobre as alternativas da pesquisa aos 

enfoques epistemológicos que, como um todo maior, articulam outros elementos constitutivos 

por meio de uma lógica interna útil para preservar o rigor e o significado do processo 

científico. 

Para Bauer, Gaskell e Allum (2008, p. 24),  
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é incorreto assumir que a pesquisa qualitativa possui o monopólio da interpretação, 

com o pressuposto paralelo de que a pesquisa quantitativa chega a suas conclusões 

quase que automaticamente. [...] Os dados não falam por si mesmos, mesmo que 

sejam processados cuidadosamente, com modelos estatísticos sofisticados. 

 

 

Os dados qualitativos não são, a priori, altamente falíveis, mas consistem no 

fundamento geral da medida quantitativa, ou seja, os dados quantitativos “pressupõem” os 

qualitativos. Assim, a evidência quantitativa, mesmo nas ciências naturais, não pode ser 

interpretada independentemente das considerações qualitativas extra-observação e extrateoria 

(SANTOS FILHO, 2001). 

Considera-se a pesquisa qualitativa como igualmente importante depois do 

levantamento, para guiar a análise dos dados, ou para fundamentar a interpretação com 

observações mais detalhadas. O que a discussão sobre a pesquisa qualitativa tem conseguido 

foi desmistificar a sofisticação estatística como o único caminho para se conseguir resultados 

significativos. Acredita-se que o prestígio ligado aos dados numéricos possui tal poder de 

persuasão que, em alguns contextos, a má qualidade dos dados pode ser mascarada (BAUER; 

GASKELL; ALLUM, 2008). 

Para Gamboa (2001), enfim, há posturas que admitem diferentes modalidades de 

trabalho e toleram a coexistência de modelos e a conveniência de trabalhar com formas 

quantitativas e qualitativas como um modo de completar e ampliar informações com base em 

pontos de vistas diferentes. 

 

3.3 ABORDAGENS METODOLÓGICAS NO ESTUDO DA RESILIÊNCIA 

 

Apesar do elevado número de publicações sobre resiliência, pouco ainda se conhece 

sobre o fenômeno. Para tratar do tema, o pesquisador necessita reconhecer possíveis recursos 

metodológicos que possam favorecer novas descobertas e ampliar as possibilidades de 

informações (YUNES, 2001; YUNES; GARCIA; ALBUQUERQUE, 2007). 

Encontramos diferentes opiniões acerca da viabilidade de mensuração em estudos 

sobre resiliência. Pesce et al. (2005) realizaram uma adaptação transcultural da escala de 

resiliência e avaliação psicométrica desenvolvida por Wagnild e Young (1993), sendo 

encarada como um instrumentos usado para medir níveis de adaptação psicossocial positiva 

em face de eventos de vida importantes. Assis, Pesce e Avanci (2006) consideraram a 

possibilidade de mensurar o potencial de resiliência utilizando, para isso, uma escala 

psicológica constituída por vinte e cinco perguntas. A pretensão era avaliar a determinação, os 
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valores pessoais, a habilidade para resolver problemas e a autoconfiança. Grotberg (2005) 

concorda com essa possibilidade, quando diz que o fenômeno da resiliência pode ser medido e 

que esse atributo está associado à saúde mental e à qualidade de vida. 

Em contrapartida, Yunes e Szymanski (2001) dizem que a mensuração não é possível 

e questionam a eficácia dos instrumentos objetivos, ressaltando a inadequação do caráter 

classificatório de testes e questionários. Elas reconhecem a contribuição dos estudos 

estatísticos para a produção do conhecimento, mas acreditam que a complexidade do 

fenômeno da resiliência justifique mais do que o uso convencional de instrumentos 

quantificadores, que podem chegar a desconsiderar a gama de fatores que interfere entre o que 

ocorre em uma situação natural e aquilo que é reportado na aplicação de instrumentos. 

Libório, Castro e Coelho (2006) esclarecem que, ao tratarem de aspectos subjetivos, os 

estudos têm revelado novas diretrizes, destacando a relevância da interpretação dada pelo 

sujeito sobre as adversidades. Acreditam que as pesquisas nesta área devem ser dotadas de 

métodos adequados à captação de processos dinâmicos, tais como os sentidos e os 

significados atribuídos pelos indivíduos a determinados aspectos de suas vidas, reafirmado a 

complexidade desse fenômeno. 

Dentre os estudos brasileiros que privilegiam abordagens qualitativas podemos citar a 

utilização da inserção ecológica como proposta metodológica para estudar a resiliência em 

seu ambiente natural, baseada na Teoria dos Sistemas Ecológicos proposta por 

Bronfenbrenner (1996). 

Além da Teoria dos Sistemas Ecológicos, tem sido utilizada a entrevista reflexiva para 

compreender o fenômeno da resiliência em famílias que vivem as adversidades da pobreza. A 

entrevista reflexiva tem como objetivo colher informações objetivas e subjetivas, facilitando o 

conhecimento mais aprofundado do tema por meio da interação entre pesquisador e 

pesquisado. Como esclarece Yunes e Szymanski (2001, p. 14),  

 

supõe um encontro interpessoal que inclui a subjetividade dos protagonistas que, 

juntos, vão construir um novo conhecimento através do encontro de seus mundos 

sociais, culturais, numa condição de horizontalidade [...]. 

 

 

Longe de esgotarmos a discussão entre diferentes abordagens metodológicas utilizadas 

no estudo da resiliência, acreditamos na necessidade de refletirmos sobre as suas várias 

possibilidades, considerando a utilidade e a indicação em cada caso em específico, em prol da 

ampliação do conhecimento sobre o mesmo. Consideramos que os métodos quantitativos e 

qualitativos não são incompatíveis e, portanto, podem ser usados pelos pesquisadores sem 
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caírem na contradição epistemológica. Acreditamos que se faz necessário rejeitar os falsos 

antagonismos e as oposições entre os dois paradigmas, buscando a sua articulação e 

complementação com vistas a superar as limitações dos métodos quantitativos e qualitativos. 

Para Gamboa (2001), no enfoque fenomenológico são destacados os instrumentos e as 

técnicas que permitem a descrição densa de um fato, a recuperação do sentido, com base nas 

manifestações do fenômeno e na recuperação dos contextos de interpretação, aceitando-se os 

dados quantitativos como indicadores que precisam ser interpretados à luz de elementos 

qualitativos e intersubjetivos. 

O nosso estudo está caracterizado por um enfoque fenomenológico e situa-se no 

campo da pesquisa quantitativo-qualitativa, enfocando o que se apresenta como significativo 

ou relevante em dado contexto no qual a percepção e a manifestação ocorrem, sempre 

comprometidas com a inserção da dimensão técnica em um todo maior que lhe fornece um 

sentido. 

O questionário fechado inicialmente utilizado nos possibilitou reconhecer posturas 

mais ou menos resilientes nos professores participantes de acordo com os padrões de 

resiliência sugeridos por Polk (1997)
22

. Após selecionarmos os participantes que efetivamente 

permaneceriam conosco até o final da pesquisa, adentramos por um enfoque qualitativo. 

Neste sentido, na intenção de captar processos complexos e dinâmicos subjetivos, buscamos 

conciliar uma abordagem quantitativa e qualitativa, sem qualquer prejuízo para a visão de 

integralidade assumida por nós. 

 

3.4 LOCAL, PERÍODO E AMOSTRA  

 

Inicialmente trabalhamos com 17 (dezessete) professores do Ensino Fundamental I 

(quinze de 1ª à 5ª série) e três de salas especiais
23

, de duas escolas (A e B) de um município 

do litoral norte do estado de Pernambuco, caracterizadas no Quadro 1. Destacamos uma 

melhor estrutura oferecida pela escola A. 

 

 

 

 

                                                 
22

 A descrição dos instrumentos utilizados será dada posteriormente. 
23

 Os alunos considerados como público alvo da educação especial são aqueles com deficiência, transtornos 

globais de desenvolvimento e com altas habilidades/superdotação (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO). 
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Quadro 1 – Características gerais das duas escolas pesquisadas. 

Caracterização Escola A Escola B 

Funcionamento Três turnos Três turnos 

Total de alunos  Aproximadamente 400 Aproximadamente 200 

Salas de aula Sete Quatro 

Biblioteca Sim Sim 

Cozinha Sim Sim 

Secretaria Sim Sim 

Banheiros Seis para os alunos (três masculinos 

e três feminino) e um para os 

funcionários 

Seis para os alunos (três 

masculinos e três feminino) e um 

para os funcionários 

Área reservada para 

reuniões e/ou eventos 

Não Sim 

Outros Uma sala para atendimento 

fonoaudiológico e outra para 

atendimento psicológico  

Não 

 

 Segundo informações do Recifescola
24

 (2007), a situação do município pesquisado 

não é das mais animadoras, já que a infra-estrutura escolar encontra-se muito deteriorada, 

assim como se  pode afirmar a respeito das casas onde as crianças vivem com os pais. Os 

professores também não recebem uma formação profissional adequada. Além disso, a dieta 

nutricional das crianças é em parte unilateral, e a assistência médica mostra-se deficiente.  

A nossa pesquisa foi realizada em dois momentos distintos: de 18 de fevereiro a 25 de 

março de 2009 e de 09 de setembro a 11 de dezembro de 2009. Todos os professores 

participantes assinaram Termos de Consentimento Livres e Esclarecidos - TCLEs 

(APÊNDICES A e B). 

Os TCLEs esclareceram formalmente o objetivo da pesquisa, duração, instrumentos 

utilizados, procedimentos, direito à desistência, sigilo e modo de devolutiva, conforme orienta 

a Resolução MS 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Destacamos, desde o início da 

pesquisa, que o critério de permanência nas etapas seguintes seria a identificação de alguns 

aspectos mais pertinentes ao estudo e não o desempenho nas respostas, diminuindo, assim, a 

possibilidade de expectativas elevadas sobre o critério de seleção, do tipo: “só os melhores 

continuaram” ou “só os piores”. 

Não houve critérios de inclusão ou exclusão, a não ser o de ser professor naquela 

instituição de ensino e estar presente nos dias de nossa coleta. A pesquisa foi realizada com os 

professores de um dado município, apenas pela facilidade de contato e acesso ao local. 

                                                 
24

 O RecifEscola é considerado uma Associação de apoio a projetos educacionais realizados na região Nordeste 

do Brasil. 
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Desde o primeiro momento tivemos a preocupação em não detalhar o que seria a 

“resiliência”, com vistas a evitar que essa informação interferisse na fidelidade das respostas 

fornecidas. Dissemos apenas que se tratava de um estudo que iria analisar a maneira de ser de 

cada um e como isso poderia relacionar-se à sua prática profissional. 

Antes de iniciarmos a abordagem acerca dos instrumentos e procedimentos utilizados 

na pesquisa, necessitamos tecer um breve comentário. Em todos os encontros que tivemos 

com as professoras, em virtude de também sermos graduados em Fonoaudiologia, 

Especialistas em Voz, nos voltamos, é bem verdade que de modo superficial, para suas 

expressões comunicativas (aspectos vocais e corporais). O nosso objetivo era buscar uma 

possível relação entre as expressões comunicativas e as características de resiliência 

apresentadas por cada uma delas. O fato de observarmos estas questões, contudo, não 

representou, a nosso ver, um prejuízo para a nossa visão de integralidade, pois asseguramos 

que nossos comentários estiveram sempre inseridos em uma visão dinâmica e, sobretudo, 

contextual. Evidentemente que se tratou de algo superficial, pois se assim não fosse, teríamos 

que disponibilizar um olhar muito mais apurado e sistemático, o que não ocorreu. 

 

3.5 INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS – 1ª ETAPA 

 

3.5.1 Questionários  

 

A resiliência é um traço pessoal e ainda não se pode dispor de uma tecnologia 

mecânica ou computadorizada que a meça. Tem-se recorrido a instrumentos vinculados à 

capacidade cognitiva e os questionários estão dentre esses recursos que viabilizam a 

mensuração de aspectos cognitivos (BARBOSA, 2006). 

No 1º período de nossa pesquisa (de fevereiro a março de 2009) aplicamos um 

questionário (APÊNDICE C) com o objetivo de identificar sujeitos dotados de mais 

características resilientes, bem como aqueles que estivessem mais distanciados. O material 

obtido foi explorado, minuciosa e qualitativamente, nas etapas seguintes. 

Adaptamos um questionário com 28 sentenças baseado em vários estudos (POLK, 

1997; JOB, 2003; BARBOSA, 2006; ASSIS; PESCE; AVANCI, 2006). As respostas 

possíveis que funcionaram como indicadores de resiliência foram: nunca, algumas vezes, 
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quase sempre e sempre (BARBOSA, 2006). Buscamos mesclar sentenças com características 

mais positivas, de outras, consideradas mais negativas
25

. 

As respostas obtidas no questionário receberam uma pontuação que variou de 0 (zero) 

a 3 (três), onde o 0 (zero) estava relacionado com a resposta menos resiliente e o 3 (três), com 

a mais resiliente. A pontuação dada a cada resposta não se repetia quando estávamos diante de 

sentenças negativas ou positivas. Sendo assim, por exemplo, o nunca poderia representar uma 

resposta mais resiliente, e nesse caso recebia 3 (três) pontos. Em outro contexto, o mesmo 

nunca representava a menos resiliente e por isso recebia a pontuação mínima (zero). 

Destacamos que pelo fato de apresentarmos 28 sentenças, com pontuação variando de 

0 a 3, o máximo de pontos para configurar a máxima resiliência foi 84. Todas as respostas 

foram posteriormente computadas. Para fins de localização dos professores, de acordo com o 

nível de resiliência apresentado na ocasião do questionário, criamos quatro faixas possíveis 

que pudessem representar o grau de resiliência
26

. A partir de então, selecionamos os dois 

professores com características mais resilientes e os dois com características menos resilientes 

do grupo. 

As faixas de resiliência trabalhadas foram: 

De 0 a 21 pontos: Resiliência Baixa  

De 22 a 42 pontos: Resiliência Média-baixa 

De 43 a 63 pontos: Resiliência Média-alta  

De 64 a 84 pontos: Resiliência Alta  

Apesar dos pesquisadores atuais defenderem o caráter processual, dinâmico e relativo 

da resiliência, ainda acontece de o tema ser tratado a partir de perspectivas individualizantes, 

não-relacionais, deterministas, absolutizantes, estáticas e estigmatizantes (BRANDÃO, 2009). 

Foi com esta preocupação que optamos por realizar as nossas análises levando em conta 

quatro Padrões de Resiliência sugeridos por Polk (1997), apresentados a seguir: 

1º) Padrões Disposicionais: autodisciplina, autossuficiência, autoafirmação, 

autoestima, capacidade de expressar emoções e senso de humor, autocontrole, capacidade de 

aprendizagem e adaptabilidade; 

2º) Padrões Relacionais: capacidade de ajuda mútua, capacidade de comunicação, 

estabelecer vínculos emocionais, flexibilidade e capacidade de formar relações; 

                                                 
25

 As sentenças positivas foram as consideradas otimistas, animadoras, enquanto as chamadas negativas foram as 

que se relacionaram a temas pessimistas e/ou desanimadores. 
26

 Ressaltamos que a localização dos participantes em cada faixa de resiliência deveu-se, exclusivamente, às 

respostas apresentadas na ocasião do questionário, representando, portanto, um recorte pontual que reflete um 

funcionamento revelado na ocasião da coleta. As posturas com características mais ou menos resilientes 

puderam ser melhor compreendidas nas etapas seguintes da pesquisa, quando os dados puderam ser checados. 



 68 

3º) Padrões Situacionais: Criar opções, usar o bom senso, ter metas futuras, vida 

mental rica, no sentido de multiplicidade de interesses e criatividade;  

4º) Padrões Filosóficos e religiosos: Crer num sentido da vida, ter esperanças, ter 

crenças. 

Aplicamos os questionários em uma sala comumente utilizada para atendimentos na 

área da saúde, localizada em uma das escolas pesquisadas. A sala possuía um espaço 

reduzido, ar condicionado, cadeiras e algumas mesas para apoio. O ambiente era silencioso e 

durante a aplicação do instrumento a porta esteve fechada. 

O tempo para que respondessem as perguntas não foi previamente estabelecido e 

estivemos à inteira disposição para dirimirmos possíveis dúvidas. Tivemos a preocupação de 

ler algumas sentenças, explicando, na prática, as opções de resposta. Essa disponibilidade foi 

fundamental, pois certamente favoreceu a compreensão das mesmas e, consequentemente, 

possibilitou que as respostas fossem mais coerentes com a real intencionalidade dos 

participantes.  

Os aspectos explorados nesta fase foram retomados e aprofundados na entrevista. 

 

3.5.2 Entrevistas
27

 

 

Com a utilização das entrevistas aprofundamos o estudo acerca da pesquisa 

qualitativa, dando continuidade à investigação dos Padrões Disposicionais, Relacionais, 

Situacionais e Filosóficos e Religiosos. 

Gaskell (2008) considera que a entrevista qualitativa é uma metodologia de coleta de 

dados amplamente empregada, sendo considerada o ponto de entrada para o cientista social 

que introduz esquemas interpretativos para compreender as narrativas dos atores em termos 

mais conceituais e abstratos. O objetivo é uma compreensão detalhada das crenças, atitudes, 

valores e motivações, em relação aos comportamentos das pessoas em contextos sociais 

específicos. Embora os pontos de vista pessoais reflitam os resíduos ou memórias de 

conversações passadas, o entrevistado possui o papel central no palco. É a sua construção 

pessoal do passado. 

O autor recomenda que  

 

                                                 
27

 No momento da apresentação dos resultados, para diferenciá-las dos demais tipos de entrevistas realizadas, 

como as autobiográfica e as de autoconfrontação, as chamaremos por “entrevistas simples”, sem qualquer 

conotação simplista ou pejorativa. 
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o entrevistador deve deixar o entrevistado à vontade e estabelecer uma relação de 

confiança e segurança, o que se costuma chamar de rapport. Isto se consegue através 

da forma como o entrevistador faz as perguntas, por um encorajamento verbal ou 

não-verbal e mostrando-se tranquilo e à vontade. À medida que o rapport é posto 

em ação, também o entrevistado com certeza vai se sentir mais à vontade e 

expansivo, para pensar e falar sobre as coisas além do nível das opiniões superficiais 

e com menos probabilidade de oferecer uma racionalização normativa. Ao mesmo 

tempo, o entrevistador deverá ser sempre mais capaz de prosseguir no tema com 

outras questões e indagações (GASKELL, 2008, p. 74). 

 

 

Ele destaca a entrevista como a principal forma de coleta de dados em uma pesquisa 

qualitativa, como “uma conversa entre duas ou mais pessoas com um propósito específico em 

mente” (2008, p. 51) e ressalta a existência de três tipos de entrevista: a estruturada, a não 

estruturada ou completamente aberta e a semi-estruturada. Utilizamos, no presente trabalho, o 

modelo de entrevista semi-estruturada, situada no ponto intermediário entre os outros dois 

tipos de entrevista, composta por dezesseis questões desencadeadoras (APÊNDICE D).  

Inicialmente fizemos perguntas que investigaram o âmbito profissional, mais 

impessoal, para, a seguir, adentrarmos em questões de foro íntimo. A ideia foi evitar, de 

antemão, a possibilidade de inibição e resistência por parte do entrevistado. Como diria 

Gaskell (2008), “para fazer com que a entrevista deslanche, é útil começar com algumas 

perguntas bem simples, interessantes e que não assustem” (p. 83). 

Segundo Moreira (2004, p. 54), o entrevistador pergunta 

 

[...] algumas questões em uma ordem predeterminada, mas dentro de cada questão é 

relativamente grande a liberdade do entrevistado. Além disso, outras questões 

podem ser levantadas, dependendo das respostas dos entrevistados, ou seja, podem 

existir questões suplementares sempre que algo de interessante e não previsto na 

lista original de questões aparecer. 

 

 

Nesta fase solicitamos o consentimento para gravarmos as entrevistas, que foram 

imediatamente transcritas a fim de procedermos às devidas análises. O tempo utilizado pelos 

sujeitos para responderem as entrevistas variou sobremaneira, o que já provou, de antemão, 

que objetividade ou prolixidade não representam uma característica que possa ser associada à 

resiliência. 

A partir da análise das respostas obtidas, foi possível checar possíveis influências da 

história de vida em sua formação humana e a interferência dessas questões na construção de 

estratégias de superação das adversidades. 
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3.5.3 Filmagens das aulas  

 

Para Rosado (1994), a videogravação é uma técnica que permite a construção de uma 

representação do real, como espaço, tempo, objetos, personagens, assim como de seus 

movimentos, de suas ações e interações. Essa linguagem permite a consciência do real e 

possui componentes cognitivos e afetivos. Adotando uma perspectiva interacionista, 

compreende que o sujeito que assiste às videogravações não é um mero telespectador, no 

sentido passivo do termo. Ele é ativo perante os elementos da recepção videográfica, aos 

quais atribui sentidos dentro do contexto em que a situação apresentada acontece. Há, 

portanto, uma atividade psicológica que é subjacente ao processo de recepção televisual. 

Nessa atividade o sujeito ressignifica os elementos apresentados, interpretando conteúdos, 

procedendo articulações e atribuindo certos valores aos elementos, conforme sua história 

pessoal. 

 

Pela videogravação busca-se apreender as ações do ator (ou atores), o cenário e a 

trama que compõem a situação. As sessões de análise ocorrem a posteriori da ação e 

destinam-se a suscitar e apreender o processo reflexivo do ator (ou atores) por meio 

de suas verbalizações durante a análise das cenas videogravadas (SADALLA, 

LAROCCA, 2004, p. 421). 

 

 

Destacamos o estudo pioneiro do psicólogo social Siegfried Kracauer (1947 apud 

LOIZOS, 2008) do cinema alemão de 1918 até 1933, que defende que filmes produzidos para, 

e consumidos por uma nação, permitem uma boa percepção das “profundas disposições 

psicológicas”. Kracauer identificou temas e imagens que trouxeram intuições sobre ideias 

referentes à sorte e ao destino, sobre líderes e seguidores, sobre humilhação, sobre corpo sadio 

e doente. Incluiu no estudo uma análise de um filme de propaganda nazista que se tornou um 

padrão e um modelo para análises subsequentes de conteúdo de filmes. 

Para Loizos (2008), o vídeo tem uma função óbvia de registros de dados sempre que 

algum conjunto de ações humanas é complexo e difícil de ser descrito compreensivamente por 

um único observador, enquanto ele se desenrola. Ele chama atenção para algumas limitações 

das gravações de vídeo:  

 

Primeiro, é provável que seja de baixa fidelidade visual; segundo, a qualidade do 

som pode variar entre ser claramente audível e apenas compreensível; em terceiro 

lugar, os ângulos da câmera podem não estar sempre em uma posição ótima para 

mostrar os detalhes mais significativos da sequência de uma ação; e, finalmente, 

devido à redução geral de detalhes em tal gravação, ela pode estar sujeita a uma 

falsa interpretação [...] (p. 151). 
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Para a realização das filmagens, utilizamos uma filmadora digital da marca SONY, 

ref. DCR-SR45. Nosso objetivo era, dentre outras coisas, comparar se as respostas fornecidas 

nos questionários e entrevistas correspondiam ao apresentado em situações práticas do dia-a-

dia em sala de aula. Nestas ocasiões estávamos atentos à existência ou não de posturas com 

características mais ou menos resilientes. 

Realizamos onze horas de filmagens. Logo que chegávamos para realizá-las nos 

posicionávamos estrategicamente em um local que facilitasse o nosso registro e lá 

permanecíamos até o término do tempo previsto. Ao mesmo tempo registrávamos por escrito 

as situações e as impressões que julgávamos pertinentes e úteis para nossa análise posterior. 

Muitas das nossas interpretações já brotavam neste momento e desta forma. 

Ressaltamos que durante a videografia mantivemos uma postura, dentro do possível, 

passiva, com vistas a não influenciar no desenrolar das aulas, tentando não interferir nas 

relações que fossem estabelecidas no grupo. 

Percebemos que as filmagens haviam incomodado algumas professoras e perturbado o 

ambiente acadêmico, pois as crianças mostraram-se muito agitadas na presença da filmadora 

em sala. Isso nos fez mudar de estratégia e passamos a observá-las antes de utilizarmos, de 

fato, a filmadora. Voltaremos a essa questão adiante. 

 

3.6 INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS – 2ª ETAPA 

 

3.6.1 Questionários 

 

No segundo período de nossa pesquisa (de setembro a dezembro de 2009) buscamos 

melhorar a qualidade deste instrumento com a obtenção de um maior equilíbrio entre os 

Padrões de Resiliência pesquisados. Além disso, objetivávamos observar se havia ocorrido 

alguma mudança substancial nas respostas fornecidas meses antes pelas quatro participantes 

selecionadas (sete meses antes). Sabemos que no início do semestre os professores parecem 

mais dispostos do que no final do ano, quando o cansaço acumulado pode, às vezes, significar 

um fator complicador. 

É válido ressaltar que aplicamos o questionário apenas às quatro professoras que 

permaneceram conosco na pesquisa. Repetimos a aplicação do questionário como ocorrida na 

primeira etapa, desde o local de aplicação, número de questões. Apenas equilibramos melhor 

os padrões de resiliência ajustando melhor algumas questões (APÊNDICE E). 
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3.6.2 Observação das aulas 

 

Decidimos observar as aulas antes de iniciarmos o registro videográfico, como uma 

tentativa de tornar o momento talvez menos invasor, além de possivelmente permitir um 

maior vínculo com as professoras e alunos. Como dissemos, notamos que nossa presença 

causou um desconforto nas professoras e uma agitação significativa no comportamento dos 

alunos. A nossa impressão esteve em consonância ao mencionado por Loizos (2008). 

Para ele,  

 

a produção de um vídeo irá, inevitavelmente, distrair seus informantes, ao menos até 

que eles se acostumem e irá provavelmente influenciar as pessoas para que assumam 

posturas oficiais. Leva um bom tempo até que as pessoas se comportem 

naturalmente diante até mesmo do mais simples sistema de registro (p. 153). 

 

 

Observamos as aulas de cada professora durante dois dias, uma vez por semana. A 

duração das observações dependeu, sobretudo, da disponibilidade das professoras e esteve 

sujeita a inúmeros imprevistos, tais como: atrasos no início das aulas e necessidades de 

concluí-las mais cedo. O tempo de observação variou de 1 hora e 45 minutos até 2 horas e 20 

minutos, com duração total de 8 horas e 20 minutos
28

.  

Durante as observações das aulas, anotávamos tudo o que julgávamos pertinente, 

desde as ações das professoras, dos alunos, da interação entre ambos, o modo como os 

conteúdos eram trabalhados e o que eram trabalhados, dentre outros aspectos. 

 

3.6.3 Método Autobiográfico – estudo com histórias de vida
29

 

 

Apesar de existir há muito tempo, o método autobiográfico tornou-se nas últimas 

décadas um “achado metodológico”. Esta metodologia coloca o sujeito na centralidade do seu 

processo de formação e aprendizagem. 

 

                                                 
28

 Disponibilizaremos o detalhamento do tempo de observação das aulas por cada professora quando 

apresentarmos os nossos resultados. 
29

 Daniel Bertaux distingue estórias de vida - relatos sobre a vida de alguém, narrados oralmente pela própria 

pessoa - de histórias de vida - trabalho com diversos tipos de documentos com vistas a estudar a vida de uma 

pessoa, ou grupo, e que, portanto, inclui a primeira abordagem. Em qualquer um dos casos não é necessário 

que se aborde o percurso inteiro de vida e nem todos os seus aspectos. Segundo ele, a invenção do gravador 

modificou de modo sutil, porém substancial, as estórias de vida como um tipo de dado: “Enquanto as 

autobiografias escritas têm um único autor, as estórias de vida gravadas são o resultado de uma interação 

social”. Assim, quando publicadas, mesmo que escritas na primeira pessoa, têm de fato dois autores (BUENO, 

2002). Na presente pesquisa, consideramos o método biográfico como possível de ser utilizado para designar 

as várias modalidades de estudos com histórias de vida, em nosso caso, especificamente, as autobiográficas 
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O recurso ao método biográfico, embora bastante recente na área das ciências da 

educação, é uma perspectiva metodológica que foi largamente empregada nos anos 

1920 e 1930, pelos sociólogos da Escola de Chicago, animados com a busca de 

alternativas à sociologia positivista. Após esse sucesso o método sofreu um colapso 

súbito e radical, caindo em quase completo desuso nas décadas seguintes, em razão 

da preponderância da pesquisa empírica entre os sociólogos americanos. Depois 

disso, é só por volta dos anos 1980 que o método passa a ser novamente utilizado no 

campo da sociologia, dando ensejo a muitas discussões, sobretudo quanto aos 

procedimentos e aspectos epistemológicos da abordagem (BUENO, 2002, p. 16). 

 

 

Considera-se a existência de dois tipos de materiais que podem ser utilizados nessa 

abordagem: os materiais biográficos primários, isto é, as narrativas ou relatos autobiográficos 

recolhidos por um pesquisador, em geral através de entrevistas realizadas em situação face a 

face; e os materiais biográficos secundários, isto é, os materiais biográficos de toda espécie, 

tais como: correspondências, diários, narrativas diversas, documentos oficiais, fotografias, 

etc., cuja produção e existência não tiveram por objetivo servir a fins de pesquisa. Em suas 

versões tradicionais, o método biográfico sempre deu maior preferência aos materiais 

secundários, por se mostrarem estes mais objetivos. O que se sugere é a inversão destas 

tendências. Na verdade, o uso das narrativas autobiográficas explicita com toda a força a 

subjetividade do sujeito, que por sua vez constitui, dentro desse quadro, uma via de acesso 

não linear ao conhecimento científico do sistema social. Assim,  

 

O valor heurístico do método biográfico torna-se então legítimo, não apenas em 

decorrência deste caráter específico da narrativa, mas, também, porque a biografia é 

uma micro-relação social. Aquele que narra sua história de vida sempre narra para 

alguém (BUENO, 2002, p. 21). 

 

Para Delory-Momberger (2008), 

 

O ser humano apropria-se de sua vida e de si mesmo por meio de histórias. Antes de 

contar essas histórias para comunicá-las aos outros, o que ele vive só se torna sua 

vida e ele só se torna ele mesmo por meio de figurações com as quais representa sua 

existência. [...] Tanto na sua linguagem mais coloquial quanto nas criações mais 

elaboradas, os homens recorrem a palavras e imagens que transpõem para uma 

representação espacial o desenvolvimento temporal de sua existência: linha, fio, 

caminho, trajeto, estrada, percurso, círculo, carreira, ciclo da vida (p. 35). 

 

 

Barreneche-Corrales (2008) menciona que o estudo de uma vida é o estudo de uma 

viagem no tempo, viagem esta empiricamente imprevisível. Ainda que seu percurso possa ser 

determinado pela sociedade e pela cultura, os acontecimentos são em grande parte 

imprevisíveis. “E, então, não se pode antecipar qual o peso que as experiências terão durante a 

viagem [...]” (p. 3). Ela continua: “[...] o método autobiográfico, como a hermenêutica, não 
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vai em busca da Verdade, essa muito cara ao método científico. A busca é outra, o que 

importa é o sentido, os sentidos. Algo no meio, um caminho a...” (p. 5). 

Assim, a narrativa autobiográfica instala uma hermenêutica da “história de vida”, isto 

é, um sistema de interpretação e de construção que situa, une e faz significar os 

acontecimentos da vida como elementos organizados no interior de um todo. O sentido que 

damos ao percurso de nossa vida não se cristaliza em formas definitivamente fixas 

(DELORY-MOMBERGER; 2008). 

Bueno (2002) considera que no âmbito dos estudos mais recentes sobre formação de 

professores é notável a ênfase que se tem posto sobre a pessoa do professor, aspecto este 

nitidamente ignorado nos períodos anteriores à década de 1980. Essa virada, tal como António 

Nóvoa (1992) caracteriza o redirecionamento das pesquisas e das práticas de formação, tem 

início com a obra de Ada Abraham – O professor é uma pessoa – , publicada em 1984, pois é 

a partir de então que a literatura pedagógica foi invadida por obras e estudos sobre a vida dos 

professores, as carreiras e os percursos profissionais, as biografias e autobiografias docentes 

ou o desenvolvimento pessoal dos professores” (p. 15). 

Neste sentido, no contexto do desenvolvimento atual das pesquisas educacionais, é 

inegável a presença e a importância cada vez mais crescente que os estudos com e sobre 

histórias de vida de professores vêm adquirindo. Ao falar sobre a importância dos métodos 

autobiográficos e das histórias de vida, Pierre Dominicé (2008), Gaston Pineau (2008) e 

Christine Josso (2004) têm chamado a atenção para a falta de uma teoria da formação dos 

adultos. Eles participaram da fundação da Associação Internacional das Histórias de Vida em 

Formação (ASIHVIF), que tem se destacado pela ênfase na utilização dos relatos 

autobiográficos como procedimento de formação e que hoje conta com uma rede que se 

estende por muitos países. 

Dominicé (2008) considera que suas intuições teóricas e práticas de formador não 

eram estranhas à paixão que começava a nascer pela narrativa de vida em formação. Acredita 

que a história de vida é outra maneira de considerar a educação. Já não se trata de aproximar a 

educação da vida, mas de considerar a vida como o espaço de formação. A história de vida 

passa pela família. É marcada pela escola. A educação é assim feita de momentos que só 

adquirem o seu sentido na história de uma vida. Foi na prática da pesquisa e do ensino que 

surgiram suas primeiras hipóteses. Ao tentar apresentar “a biografia educativa à luz de suas 

origens”, comentou: 

 
Uma pedagogia da libertação impunha-se, em nome da liberdade do dizer e do fazer 

que devia um dia caracterizar a organização social. Em outras palavras, os alunos 
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tinham uma “história de vida” que devia permitir que eles resistissem às normas de 

adaptação que a sociedade esperava deles (p. 30). 

 

 

O autor reconhece que os pioneiros das práticas das histórias de vida sabem que não 

foi fácil introduzir esse procedimento no âmbito acadêmico. As restrições epistemológicas 

quanto à subjetividade e às normas empíricas de pesquisa, que desacreditavam toda 

metodologia participativa, obrigaram vários deles a travarem dolorosos combates. 

Com base na perspectiva de Marie-Christine Josso (2004), as vivências, quando 

narradas, transformam-se em experiências, o que provoca a consciência das escolhas e 

decisões. “A narrativa de formação obriga também a um balanço contábil do que é que se fez 

nos dias, meses e anos relatados, ela nos permite tomar consciência da fragilidade das 

intencionalidades e da inconstância dos nossos desejos” (p. 45). Pontua como as histórias de 

vida tocam as fronteiras do racional e do imaginário, uma vez que levam “o indivíduo a 

compor uma visão imaginária de si mesmo” (p. 263). 

Barreneche-Corrales (2008) acrescenta: 

 

Esse mosaico, essa sinfonia de vozes, esse retrato não pretende generalizações. 

Aliás, esse caminho é antes, um apelo, uma pergunta, um grito de pessoas anônimas, 

invisíveis. Pretende deixar falar o coração mais do que a razão. [...] São os 

mecanismos psíquicos sutis que precisam vir à tona e que são convidados a se dizer 

por falas desconexas, defensivas, amedrontadas (p. 2). 

 

 

Atualmente discute-se uma nova forma de autobiografia chamada autobiografia 

ambiental ou história de vida ecoformadora. Trata-se de relatos de vida que introduzem, de 

modo central, na história pessoal e social, uma terceira dimensão frequentemente excluída: o 

ambiente material. Assim, objetos, lugares, plantas e animais são considerados significativos, 

já que marcam o curso da vida, imprimindo-lhes sentidos (PINEAU, 2008)
30

.  

Ao longo de nossa pesquisa sentimos a necessidade de conhecermos melhor as nossas 

participantes, gerando, sempre com plasticidade, uma ideia sobre quem de fato seriam. 

Desejávamos saber como as suas histórias de vida poderiam ou não ter se articulado com o 

tema de nossa pesquisa: a resiliência. Objetivávamos conhecê-las mais, ao mesmo tempo em 

                                                 
30

 Neste sentido, certas coisas já se destacam quase naturalmente. Podem ser elementos particulares do habitat: 

um quarto, um jardim... um espaço coletivo que se torna um lugar de formação pessoal, um lugar de interação 

que transforma um ambiente físico particular em ecoformador. “A casa natal ou as diferentes casas que 

marcaram as mudanças ocorridas no decorrer da vida. [...] É um fato que dá autonomia, se ele foi desejado. 

Abrem-se novos horizontes. Mas é um fato traumatizante, difícil de negociar, se for imposto. Como se diz, ele 

desenraiza. E é preciso muito tempo e energia para encontrar um outro lugar para enraizar-se [...] (PINEAU; 

2008, p. 55). 
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que nos deixávamos interrogar por suas narrativas, escutando-nos mutuamente. E foi assim 

que o método autobiográfico se apresentou como uma necessidade imperiosa. 

As entrevistas foram realizadas, assim como as demais, individualmente e sem tempo 

predefinido. A duração total foi de seis horas e dez minutos, variando, para cada participante, 

de uma hora e quinze minutos até quase duas horas
31

. Decidimos que só a realizaríamos mais 

próximo ao término de nossa coleta, depois que conquistássemos uma maior confiança e 

intimidade com as professoras. 

Como diria Barreneche-Corrales (2008), na entrevista autobiográfica não se trata de 

uma busca de eventos cronológicos, lineares e separados. Não é o pesquisador quem pergunta, 

mas as entrevistas que levantam as perguntas. Quem pergunta é a história, a narração. 

Buscamos agir deste modo e assim nos deixamos levar pelas narrações, empatizando com as 

histórias, emocionando-nos verdadeiramente. 

Mas tínhamos um “roteiro” básico que pretendíamos contemplar. Sendo assim, 

buscamos instigar uma volta ao passado, solicitando que falassem sobre suas vidas, desde a 

mais tenra idade; questionamos sobre o que consideravam que de suas vidas permaneciam até 

os dias atuais; focalizamos uma possível relação entre resiliência e espiritualidade; 

questionamos a existência de uma possível relação entre as histórias de vida e suas atuações 

profissionais; e, por fim, demos uma ênfase especial em relação à possível existência de 

tutores de resiliência. É válido ressaltar que assumimos uma postura flexível no momento em 

que não nos limitamos a abordar apenas as nossas questões desencadeadoras (APÊNDICE F).  

 

3.6.4 Filmagem das aulas e entrevista de autoconfrontação 

 

Nesta etapa da pesquisa não houve qualquer mudança de operacionalidade na 

realização das filmagens, em relação ao ocorrido na primeira etapa. Realizamos doze horas de 

filmagens e o material videográfico foi analisado e comparado com as informações obtidas 

inicialmente. Nesta fase, as quatro professoras tiveram a oportunidade de observar as imagens 

de sua atuação profissional durante as suas aulas, registrada em nossas filmagens, na primeira 

e segunda etapa da coleta, através da entrevista de autoconfrontação. Como o material 

utilizado nestas entrevistas foram as filmagens das aulas, optamos por apresentar os dois 

instrumentos de pesquisa conjuntamente. 

                                                 
31

 Maiores detalhamentos estão apresentados no item dos resultados. 
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A partir dos anos de 1960, com o aparecimento de estudos que apontavam a correlação 

entre a linguagem e a possibilidade de estimular o comportamento humano, começam a surgir 

estudos que se referiam diretamente à possibilidade de confrontar o trabalhador ao seu 

discurso, nomeando-se o método como autoconfrontação. 

A autoconfrontação pode ser do tipo simples ou cruzada. O método de 

autoconfrontação integra, em linhas gerais, o princípio do confronto com a atividade do 

próprio (no caso da autoconfrontação simples) ou do outro (um par “expert”, no caso da 

autoconfrontação cruzada), como recurso metodológico na análise das situações de trabalho 

(CLOT, 2007).  

Na entrevista de autoconfrontação simples, o indivíduo é confrontado às imagens de 

sua própria atividade e há a abertura de um espaço para que produza um discurso explicativo 

ou responda às questões propostas pelo pesquisador a fim de avançar na produção de 

significados concretos sobre as imagens.  

 

Na chamada autoconfrontação simples, o trabalhador (docente, neste contexto) é 

filmado atuando em seu trabalho (no caso, em sala de aula). Num segundo 

momento, posterior às filmagens, o pesquisador seleciona algumas destas imagens e 

as assiste junto ao trabalhador, com o objetivo de suscitar comentários sobre as 

ações de sua própria atividade. Este procedimento permite a ressignificação das 

dimensões do trabalho do professor, no sentido de que o real transparece e permite 

que se estabeleçam relações com o trabalho prescrito e que surja o trabalho 

representado, através da reflexão do docente sobre sua atuação (DREY, 2008, p. 

5). 

 

 

Na entrevista de autoconfrontação cruzada interagem dois indivíduos cujas imagens do 

trabalho estão sendo confrontadas e o pesquisador. Desenvolve-se uma atividade sobre a 

atividade, uma atividade de análise e produção discursiva sobre a atividade de trabalho. 

Em nossa pesquisa utilizamos a entrevista de autoconfrontação simples. Na ocasião, 

além de filmarmos a análise da professora frente às imagens cuidadosamente selecionadas, 

também nos permitimos sermos filmados, pois desejávamos avaliar, com maior detalhamento 

possível, os efeitos que nossa presença poderia despertar nas professoras, ao longo da 

entrevista e vice-versa. 

Drey (2008) considera que o conceito de exotopia, desenvolvido por Bakhtin (2003), 

pode nortear uma reflexão teórica mais aprofundada sobre o uso das imagens no 

procedimento de autoconfrontação para geração de dados. No conceito de exotopia, o sujeito 

só pode constituir-se através do olhar externo, do outro. “Ser” significa “ser para o outro”, e a 

compreensão que se tem de si mesmo é advinda da compreensão que o outro nos apresenta. 

Dentro de um evento de pesquisa, como o momento da autoconfrontação, o pesquisador é 
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participante e também se torna parte do evento, construindo uma relação exotópica que lhe 

permite atuar como o “olho externo” da situação. Bakhtin denomina o fenômeno da exotopia 

como excedente de visão. Para ele, o que excede a nossa visão é o que não podemos enxergar 

sobre nós mesmos, somente outra pessoa pode fazê-lo e, através das palavras do outro, 

podemos imaginar como somos. Portanto,  

 

o uso das imagens em vídeo dentro do momento de autoconfrontação se 

caracterizaria não somente como instrumento de coleta de dados, mas 

principalmente pela possibilidade de construção de conhecimento sobre as 

representações e as práticas sociais das docentes (p. 6). 

 

 

Para a realização das filmagens, os critérios adotados para seleção dos episódios foram 

os mesmos empregados na primeira etapa da coleta, ou seja: evidenciar possível diferença 

e/ou contradição entre, de um lado, a atividade prática do docente e, do outro, o narrado ao 

longo das entrevistas, incidindo em situações que pudessem ser conduzidas de diferentes 

formas, explorando as estratégias e a diversidade no ato educativo que se pretendeu fazer e o 

que se poderia fazer de outra forma.  

As professoras se confrontaram com recortes de filmagens das aulas dadas desde o 

início daquele ano letivo, na primeira etapa da pesquisa. Assim, foram convidadas a comentar 

sobre os recortes de filmagens de suas aulas, realizados no período de março/09 (etapa 1) e 

outubro/novembro/09 (etapa 2). 

Fizemos uma verdadeira varredura nas filmagens das aulas, resultando na seleção de 

um total de trezentos e quarenta e cinco recortes. Realizamos ao todo sete horas e trinta e 

cinco minutos de entrevistas, com um tempo de aplicação individual variando de uma hora e 

dezessete minutos até duas horas e vinte minutos. A depender do foco que desejávamos 

explorar, e para evitar redundância, às vezes apresentávamos e discutíamos mais de um 

recorte por vez.  

Em última análise, buscávamos checar a coerência entre o verbalizado ao longo das 

entrevistas e o revelado no dia-a-dia da sala de aula. É válido ressaltar que nossa análise 

esteve pautada na compreensão de que as atitudes das professoras deveriam ser 

compreendidas e articuladas com fatos e situações que pudessem justificá-las e jamais 

analisadas dissociadas de um contexto. Neste sentido, tivemos a preocupação de deixar claro 

que a nossa análise levava em conta o momento em que a situação ocorria e os 

posicionamentos adotados naquele instante. Entendemos que quando se está diretamente 

envolvido na rotina do dia-a-dia é possível adotar posturas que talvez não fossem tomadas se 
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estivéssemos observando a cena em uma zona de conforto. Verbalizar essa compreensão 

pareceu aliviá-las. 

Nas transcrições feitas, quando utilizávamos a análise de uma cena que fomentava 

uma discussão mais direta, referíamos o local do DVD em que o recorte da aula se 

encontrava. Quando era apenas um comentário da professora que ocorria no momento da 

entrevista ou uma transcrição da fala dos alunos, apenas mencionávamos o número do recorte.  

Realizar as entrevistas de autoconfrontação representou, para nós, uma rica 

experiência, porque tivemos a oportunidade de checar algumas de nossas impressões, além de 

observar como as professoras reagiam frente aos recortes de suas filmagens, nem sempre 

confortáveis, portanto, como reagiam frente às situações adversas, aspecto este muito 

pertinente a qualquer pesquisa que aborde o tema da resiliência.  
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4 RESULTADOS: ANÁLISE E DISCUSSÃO 

 

Como já exposto, a nossa pesquisa foi desenvolvida em duas etapas: a primeira Etapa 

(de Fevereiro a Março de 2009) e a segunda Etapa (de Setembro a Dezembro de 2009). 

Apresentamos a seguir, no Quadro 2, o detalhamento dos instrumentos utilizados em cada 

etapa, bem como o período em que foram aplicados.  

 

 

Quadro 2 – Coleta de dados: Detalhamento dos instrumentos e períodos de sua aplicação. 

 

Instrumentos 

1ª etapa 

Período  

1ª etapa 

Instrumentos  

2ª etapa 

Período  

2ª etapa 

1. Questionário Fev/09 1. Questionário Set/09 a Out/09 

2. Entrevista Fev/09 a Mar/09 2. Observação das Aulas Set/09 a Nov/09 

3. Videografia Mar/09 3. Videografia Out/09 a Nov/09 

--- --- 4. Análise Auto-Biográfica Nov/09 

--- --- 5. Entrevista de 

Autoconfrontação 

Dez/09 

 

 

O material videográfico coletado compõe um acervo de 32 DVDs. Apenas não foi 

filmada a aplicação do questionário (primeira e segunda etapa); a entrevista simples
32

 (na 

primeira etapa da coleta); e as observações das aulas antes do início das filmagens (na segunda 

etapa).  

Realizamos aproximadamente 36 horas e 45 minutos de filmagem subdivididas do 

seguinte modo: 23 horas de filmagens de aulas; 6 horas e 10 minutos de filmagem das 

entrevistas autobiográficas e 7 horas e 35 minutos de filmagens de entrevistas de 

autoconfrontação. 

Em termos operacionais podemos registrar quão difícil foi conseguirmos realizar a 

coleta dentro dos prazos que havíamos propostos. Foram muitas as aulas canceladas e/ou 

encerradas mais cedo pelos mais variados motivos: feriados, festividades, reuniões de 

professores e até mesmo liberação dos alunos mais cedo para casa, em função da falta de 

merenda. A nossa resiliência certamente estava sendo posta à prova nestes momentos e não 

imaginávamos o quanto! 

É válido ressaltar que não estabelecemos previamente critérios rígidos que pudessem 

caracterizar a resiliência, tendo sempre sido respeitado o contexto em que as professoras e 

                                                 
32

 Chamamos de “simples” apenas para diferenciar das autobiográficas e de autoconfrontação, não havendo 

nenhuma intenção pejorativa nisto. 



 81 

seus alunos estavam inseridos no momento em que determinada postura foi assumida. Sendo 

assim, muitas vezes só a posteriori, a julgar pelas consequências de suas atitudes, é que 

pudemos considerar se haviam sido ou não coerentes com um posicionamento dotado de 

características mais ou menos resilientes. Concordamos com Junqueira e Deslandes (2003) 

quando propõem que “não podemos falar de indivíduos resilientes, mas de uma capacidade do 

sujeito de, em determinados momentos e de acordo com as circunstâncias, lidar com a 

adversidade, não sucumbindo a ela” (p. 229). 

Neste sentido, não encaramos a manifestação da resiliência de modo permanente, fixo, 

estático, como se as pessoas sempre tivessem uma mesma capacidade de enfrentamento e 

superação e que essa capacidade não variasse de acordo com as circunstâncias enfrentadas.  

Como diria Brandão (2009),  

 
a resiliência se transforma se as circunstâncias mudam. Ela é processual e dinâmica. 

Cada processo de enfrentamento de adversidades acontece de uma determinada 

forma que dependerá de quem enfrenta, do que se enfrenta e de quais circunstâncias 

envolvem o processo (p. 73) 

 

A seguir, informamos o modo como nossos resultados serão apresentados:  

1. Apontaremos dados preliminares, referentes à primeira população de estudo, já 

tecendo algumas breves considerações acerca das quatro participantes que permaneceriam 

conosco até o término da pesquisa; 

2. Apresentaremos, minuciosamente, a análise dos dados relativos às quatro 

participantes: 2.1 Detalharemos a história de vida de cada uma das quatro professoras, seus 

trajetos profissionais; impressões sobre suas práticas docentes e o modo como as 

vislumbramos. 2.2 Realizaremos uma análise comparativa entre as participantes de acordo 

com os Padrões de Resiliência apresentados (POLK, 1997), tecendo, sobretudo, considerações 

que contemplem mais diretamente o âmbito educacional.  

 

4.1 DADOS PRELIMINARES 

 

De acordo com a análise realizada do questionário (em apêndice) podemos referir que 

todos os 17 professores participantes da pesquisa foram, coincidentemente, do sexo feminino. 

Por este motivo, a partir de agora, nos referiremos de acordo com este gênero. Elas ensinavam 

em turmas de 1ª a 4ª série, com exceção de três, que lecionavam em salas especiais (uma sala 

para alunos surdos e duas para deficientes mentais). Segue abaixo um demonstrativo geral das 

participantes nesta etapa da coleta (Tabela 1). 
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Tabela 1– Demonstrativo geral das participantes da primeira etapa da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Já neste momento da pesquisa três professoras das salas regulares mencionaram que 

não teriam disponibilidade para continuar participando da coleta, caso fossem selecionadas 

para as etapas seguintes
36

. Ainda assim, contabilizamos seus resultados.  

O nível de resiliência predominantemente encontrado foi o de média-alta, com 14 

(catorze) professoras nessa faixa (82%) e apenas três (18%) demonstrando características de 

uma resiliência considerada Alta (Gráfico 1).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33

 Representados, neste momento, simplesmente por “P”. 
34

 Informou que não poderia continuar na pesquisa, por motivo de licença médica. 
35

 Desistiu de participar da pesquisa na fase 2 (entrevista), argumentando que sentiria “vergonha por ser 

filmada”. 
36

 Uma delas estaria entrando em licença médica e duas seriam transferidas para outro município. 

Professores
33

 Sexo Série que 

leciona 

Escola Turno Pontos Grau de 

resiliência 

P1 F 4ª A Tarde 69 Alta 

P
34

 F 1ª B Manhã 67 Alta 

P2 F 2ª B Tarde 64 Alta 

P3 F 3ª A Tarde 61 Média-alta 

P4 F Sala Especial A Manhã 58 Média-alta 

P5 F Sala Especial A Tarde 58 Média-alta 

P6 F 2ª B Tarde 57 Média-alta 

P7 F 1º  A Tarde 55 Média-alta 

P8 F 3ª A Manhã 54 Média-alta 

P9 F Sala Especial A Manhã 54 Média-alta 

P10 F 1ª A Manhã 53 Média-alta 

P11 F 4ª B Manhã 53 Média-alta 

P12 F 3ª B Manhã 52 Média-alta 

P13 F 2ª A Tarde 52 Média-alta 

P14 F 2ª B Tarde 48 Média-alta 

P15 F 4ª A Manhã 48 Média-alta 

P
35

 F 2ª B Manhã 45 Média-alta 
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Gráfico 1 – Percentual do grau de resiliência das participantes. 

 

 

 

Barbosa (2006) considera que quando há um predomínio de respostas “abaixo da 

média” compreende-se que a pessoa encontra-se em situação de risco, o que não foi 

encontrado nesta pesquisa. Como vimos, não identificamos professoras com um 

funcionamento compatível à resiliência do tipo média-baixa ou baixa e isto pode se justificar 

por múltiplas razões: 

1º) as pessoas comumente são mais “benevolentes” ou tolerantes consigo mesmas 

(RÖHR, 2007b);  

2º) é possível que tenham apresentado uma dificuldade em compreender algumas 

sentenças negativas, e, por este motivo, respondido as questões de modo equivocado
37

;  

3º) Ou é possível que na população pesquisada não haja, efetivamente, nenhuma 

professora com características de resiliência média-baixa e baixa, pois, tendo em vista a 

realidade precária do ensino público no Brasil (a despeito das dificuldades legítimas em se 

obter outro modo de empregabilidade), permanecer nesta profissão exigiria um patamar 

razoável de resiliência. Os menos resilientes, provavelmente, não suportariam. 

As duas professoras dotadas de características mais e menos resilientes da amostra, de 

acordo com os parâmetros de seleção adotados por nós, foram convidadas a permanecerem na 

pesquisa e a participarem das fases seguintes da coleta. Para assegurar a privacidade de todas 

                                                 
37

 Acreditamos que essa possibilidade é pouco provável, já que quando retomamos a compreensão das sentenças 

negativas, pelo menos com as quatro participantes selecionadas, não houve dificuldades de compreensão em 

nenhuma delas. 



 84 

elas, as chamaremos, a partir de agora, de: Laura (P1); Graziela (P2); Patrícia (P14) e Isadora 

(P15
38

). 

Como já apresentado (tabela 1), três das participantes lecionavam no período da tarde 

(Laura, Graziela e Patrícia) e apenas uma no turno da manhã (Isadora). Coincidentemente 

foram professoras da 2ª e 4ª séries, das duas escolas participantes da pesquisa (duas em cada 

escola).  

Na tabela 2 estão referidas as características gerais das professoras selecionadas. A 

idade média foi de aproximadamente 40 anos e o tempo médio de atuação profissional foi 17 

anos.  

 

Tabela 2 – Caracterização das participantes selecionadas. 
 

 

 

  

 

 

 

Em nosso estudo a resiliência não esteve relacionada à idade ou à experiência 

profissional, pois tanto a professora dotada de mais características de resiliência (Laura) 

quanto a de menos características (Isadora), eram as mais velhas e com maiores tempos de 

atuação profissional do grupo.  

Job (2003), contudo, considera que  

 

a resiliência pode decair ao longo dos anos de trabalho. Os jovens acreditam ter um 

maior poder de determinar o seu futuro, quando comparados aos mais velhos. As 

pessoas mais velhas, com o passar dos anos, tomam consciência da grande 

influência dos fatores externos sobre suas vidas e em momentos de crises podem 

acabar se entregando em um destino quase certo (p. 40). 

 

 

Como mencionamos no capítulo anterior, analisamos a resiliência das professoras de 

acordo com os seguintes Padrões: os Padrões Disposicionais, Relacionais, Situacionais, bem 

como Filosóficos e Religiosos (POLK, 1997). 

                                                 
38

 Destacamos que tanto Isadora, quanto Patrícia apresentaram na primeira etapa da coleta, escores idênticos, os 

menores do grupo. Diante desta coincidência, utilizamos como critério de desempate o teor das histórias de 

vida relatadas e a postura assumida frente às adversidades. Esta impressão foi confirmada na segunda etapa da 

coleta, quando a pontuação entre ambas distanciou-se um pouco mais. Do mesmo modo, na segunda etapa 

Graziela se igualou à pontuação da professora com mais características resilientes, Laura. Pelo mesmo critério 

de desempate utilizado anteriormente, permanecemos considerando Laura como antes. 

Professoras Idade Tempo de Atuação profissional 

Laura 49 21 anos 

Graziela 32 7 anos 

Patrícia 36 18 anos 

Isadora 40 22 anos 
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Um aspecto merecedor de destaque na primeira etapa da pesquisa diz respeito à 

distribuição das sentenças de acordo com estes padrões. Identificamos uma fragilidade no 

questionário na ocasião aplicado, pois quando elaboramos e adaptamos as sentenças, não 

havíamos contemplado os quatro padrões equilibradamente. Assim, havíamos explorado os 

Padrões Disposicionais em doze sentenças, os Padrões Relacionais em apenas quatro 

sentenças, os Padrões Situacionais em sete e os Padrões Filosóficos e Religiosos em cinco.  

Por acreditar na necessidade de evitar privilegiar um determinado padrão em 

detrimento de outro que não havia sido bem explorado, decidimos aplicar um novo 

questionário na segunda etapa da pesquisa. As respostas obtidas, contudo, não foram 

reveladoras de uma diferença importante entre os valores de resiliência obtidos em março e 

aproximadamente seis meses depois, o que sugere que o período do semestre letivo não 

influenciou de modo significativo na postura assumida pelas professoras.  

As tabelas 3 e 4 expressam o grau de resiliência apresentado pelas professoras nas 

duas etapas da coleta, na ocasião de nossa pesquisa.  

 

Tabela 3 – Grau de resiliência obtido pelas participantes através da aplicação de questionário 

(APÊNDICE C), na primeira etapa da pesquisa – mar/09. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4 – Grau de resiliência obtido pelas participantes através do uso do questionário 

(APÊNDICE E), na segunda etapa da pesquisa – set/09. 

 

 
 

 

 

 

 

O aumento de seis pontos em Graziela e a diminuição de quatro pontos em Isadora, 

por não ter implicado em uma mudança na faixa de resiliência apresentada anteriormente, não 

foi encarado como relevante. Chamamos atenção para o fato de que as professoras com 

características menos resilientes (Patrícia e Isadora) apresentaram valores dentro da faixa da 

Professoras Coleta Pontos Grau de resiliência  

Laura Mar/09 69 Alta 

Graziela Mar/09 64 Alta 

Patrícia  Mar/09 48 Média-alta 

Isadora Mar/09   48 Média-alta 

Professoras Coleta Pontos Grau de resiliência  

Laura Out/09 70 Alta 

Graziela Set/09 70 Alta 

Patrícia  Set/09 49 Média-alta 

Isadora Set/09 44 Média-alta 
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resiliência média-alta (que vai de 43 até 63 pontos), porém, ambas estão com os valores mais 

próximos aos da resiliência média-baixa (que varia de 22 até 42 pontos), sobretudo Isadora.  

A seguir discutiremos os resultados obtidos a partir dos dados fornecidos pelas quatro 

professoras, em cada momento da pesquisa. 

 

4.2  HISTÓRIA DE VIDA, TRAJETO PROFISSIONAL E PRÁTICA DOCENTE DE 

CADA PROFESSORA  

 

Neste momento apresentaremos os dados das quatro professoras participantes, em 

separado, obtidos na primeira e segunda etapas da pesquisa. Como dissemos, eles foram 

coletados durante observações das aulas, entrevistas simples, autobiográficas, de 

autoconfrontação e filmagens de aulas. Para evitarmos repetições, reservamos as discussões 

mais teóricas para o tópico seguinte, quando então abordamos os padrões de resiliência 

apresentados pelas participantes, estando o presente tópico organizado de modo mais 

descritivo. 

Não temos a pretensão de apresentar um perfil indiscutível ou acabado das 

participantes, mas sim de apresentá-las do modo como se revelaram para nós, ou como as 

enxergamos nos instantes em que voltamos integralmente a nossa atenção até elas. 

Utilizamos para a nossa transcrição o sinal “[...]” para representar a supressão de 

algum trecho falado pela professora, considerado pouco relevante para a compreensão e 

discussão dos dados. Quando introduzimos alguma explicação, dialogamos ou interpretamos 

uma expressão emocional, utilizamos o sinal “( )”
39

. Utilizamos rodapés explicativos 

objetivando favorecer a compreensão acerca das respostas dadas pelas professoras. Isto 

ocorreu, por exemplo, quando usavam regionalismos.  

 

4.2.1 LAURA – A PROFESSORA QUE APRESENTOU MAIS CARACTERÍSTICAS 

RESILIENTES  

 

Iniciaremos a apresentação da história de Laura, pelos dados obtidos em sua entrevista 

inicial e na autobiográfica, realizada na segunda etapa da pesquisa. Sua história de vida é 

emocionante. Deparamo-nos com uma mulher batalhadora, que demonstrava uma conduta 

fortemente resiliente. Extremamente sofrida, inundada por dificuldades e privações de todas 

                                                 
39

 O fato de utilizarmos um mesmo sinal na transcrição para exprimirmos questões diferentes não nos preocupou, 

já que sempre detalhamos a que se referiam. 



 87 

as ordens (afetivas e materiais), superou paulatinamente muitos obstáculos de modo 

contumaz.  

Laura possui 49 anos. É casada, mãe de duas filhas, avó de uma menina. É a segunda 

filha de uma prole de 13 filhos. Moravam 16 pessoas em uma casa de um cômodo só (além 

dos 13 filhos, havia o pai, a mãe e a avó materna) (recorte 1). 

 

Recorte 1 

Laura: Minha mãe teve dezoito filhos e treze se criaram. Seis homens e sete mulheres. 

[...] Só o meu pai trabalhava. [...] Era o quarto de meu pai e de minha mãe e aí se 

espalhavam o resto dos filhos [...], eu detestava aquela vida. Eu não queria continuar 

sempre naquela pobreza e eu sabia que eu só ia sair daquele meio se eu estudasse.  

 

Após um tio vender a parte de sua casa a seu pai (a casa era conjugada), a situação 

melhorou um pouco, mas ela mostrava-se indignada pelo fato de sua avó ter que morar nos 

fundos da casa
40

 (recorte 2). 

 

Recorte 2 

Laura: [...] Ficamos com três quartos na casa, um para ele (o pai) outro para as 

mulheres e outro para os meninos e a minha avó. [...] Meu pai fez um quarto para 

minha avó nos fundos. E até hoje eu não aceito isso [...] se a minha mãe morasse 

comigo eu jamais iria fazer um quarto nos fundos e botar ela lá.  

 

O carinho que Laura sentia por sua avó fora revelado inúmeras vezes. Apesar de fazer 

mais de 20 anos de seu falecimento, o afeto ainda se manifesta quando Laura fala sobre ela. 

Para Cyrulnik (2004), um dos fatores que mais favorece a resiliência é o apoio e o 

acolhimento pelos membros da rede pessoal e social, funcionando como “tutores de 

resiliência”
41

. O tutor de resiliência, além de sua função de proteção, permitiria o 

estabelecimento de um estilo de desenvolvimento emocional. Acreditamos que a avó de Laura 

era a sua tutora de resiliência, pois era ela quem a cercava de amor, carinho e atenção (recorte 

3). 

 

                                                 
40

 Na parte de trás da casa. 
41

 Retomaremos a concepção de tutor de resiliência posteriormente, quando discutirmos sobre o Padrão 

Relacional (POLK, 1997). 
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Recorte 3 

Laura: A minha avó foi muito importante na minha vida [...]. Minha grande 

referência, lições de vida, aprendizagem [...]. Ninguém ia à escola saber como é que a 

gente estava, só a minha avó. [...] À noite ela sentava com todos nós e contava 

histórias. [...] As histórias tinham encanto, a voz era mansa. [...] Ela dizia: “Você vai 

fazer uma faculdade”, [...] “vá fazer o que você quiser, contanto que seja feliz”. [...] 

E ela era analfabeta, mas incutiu isso na minha cabeça, que a gente só vencia na vida 

se estudasse. [...] E eu fui a primeira a ter um nível superior da família. 

 

Laura sentiu falta do afeto de seus pais. Em uma dada ocasião comentou, com certa 

dose de humor, que ela e seus irmãos eram “iguais a batata”, criados de qualquer jeito.  

Atualmente é a professora que possui a melhor condição material do grupo 

pesquisado, mas as privações sofridas foram intensas. O seu pai era um operário, sem 

emprego fixo, mas felizmente a sua família recebia a ajuda de uma tia (recorte 4). 

 

Recorte 4 

Laura: [...] Ele era pedreiro, ganhava pouquíssimo. [...] Imagina, você fazer feira 

para dezesseis pessoas [...] Eu tinha uma tia que morava em uma Usina. [...] Quando 

chegava esse período natalino, mandavam muitos tecidos para distribuir com os 

empregados da Usina. [...] Ela pegava muitos desses tecidos, entregava para minha 

mãe, que era para ela fazer roupa para gente. [...] Eu acho que a gente não ficava 

totalmente sem roupa porque ela ajudava.  

 

Mas ao invés das adversidades a desanimarem, serviram para estimulá-la em busca por 

melhores situações (recorte 5). 

 

Recorte 5 

Laura: [...] Eu era louca para completar dezoito anos porque eu queria trabalhar. 

[...] E quando eu completei fui procurar emprego. Eu dizia que queria ser contadora e 

meu pai dizia que mulher não era para ser contadora. Ele fazia tudo o que podia para 

eu não continuar os meus estudos.  

 

A sua luta justificava-se para obter uma situação mais confortável não apenas para si 

mesma, mas também para sua família, o que Víktor Frankl (2005, 2007) chamaria de 
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autotranscendência
42

. Quanto mais a pessoa esquecer-se de si mesma mais humana seria e 

mais se realizaria e percebemos claramente a satisfação de Laura ao falar sobre a ajuda que 

pôde dar, nesta ocasião, à sua família (recorte 6). 

 

Recorte 6 

Laura: [...] Eu dei a minha mãe (o 1º salário) para que ela fosse comprar roupa para 

mim e para meus irmãos. [...] quando eu recebi o meu 1º décimo (13º salário
43

), eu dei 

para minha mãe dar entrada em uma geladeira, uma televisão e um liquidificador. 

[...] Todo mundo ia assistir televisão lá em casa. De noite era uma festa e eu feliz da 

vida. 

 

Percebemos um importante senso de responsabilidade, pois, apesar de fiel aos seus 

desejos, ela soube aguardar pelo melhor momento para sair de um emprego que não a 

satisfazia. Quando foi possível fazê-lo, corajosamente decidiu que assumiria os riscos por 

ficar desempregada e assim o fez (recorte 7). 

 

Recorte 7 

Laura: [...] Se eu saísse (do emprego), como é que minha mãe ia pagar a dívida que 

eu tinha feito ela fazer? [...] Eu fiquei nessa empresa por uns dois anos, mas depois 

que paguei, eu disse a minha mãe: [...] “Eu não estou feliz ali, não é o que eu quero”. 

[...] Eu sai da empresa e passei um ano desempregada.  

 

Laura mencionou e existência de episódios de agressividade física em sua família, 

desde a infância e da relação difícil com o pai (recorte 8). 

 

Recorte 8 

Laura: Minha mãe me dava umas tapas porque eu era muito danada, agora o meu 

pai, não. Meu pai batia muito na minha irmã. [...] Por conta da gente, ele brigava 

com minha mãe (se emociona). [...] Se fosse hoje, o meu pai era processado. [...] Ele 

tem 76 anos, mas a ignorância é a mesma. [...] Ele não aceita que a gente não 

                                                 
42

 Retomaremos este conceito adiante. 
43

 O décimo terceiro salário consiste no pagamento ao empregado, de 1/12 da remuneração devida no mês de 

dezembro, por mês de serviço prestado ou fração de 15 dias (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO). 
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concorde com ele. [...] Quando nossa mãe era viva a gente era mais próximo, depois 

que ela faleceu, a gente se afastou (se emociona). 

 

Apesar de respeitar o seu pai, Laura sabia enfrentá-lo quando necessário. Já citamos 

situações em que isso ocorreu, quando ela, por exemplo, decidiu que faria um curso de 

contabilidade. Destacamos uma outra postura de enfrentamento e coragem, quando, em uma 

dada situação, uma das irmãs estava sendo agredida pelo pai, ela se envolveu na briga para 

protegê-la. Sua atitude custou-lhe a inimizade do pai por anos (Recorte 9). 

 

Recorte 9 

Laura: [...] Ele (o pai) só veio falar comigo quando a minha primeira neta nasceu 

[...] porque eu fui lá, levei para ele ver. [...] Eu pedia a bênção para ele e ele mal 

respondia, mal olhava para mim. 

 

Laura também sofreu uma grande desilusão amorosa. Faltando um mês para o seu 

casamento, quando revelou ao noivo que estava grávida, ele rompeu o relacionamento 

(recorte 10). 

 

Recorte 10 

Laura: [...] A gente já estava com casa pronta, com convite na rua e ele desistiu de 

casar quando eu disse que estava grávida. [...] Eu tinha vinte anos. [...] foi outro 

golpe na minha vida, mais um [...].  

 

Seu pai não aceitou a situação e a rejeitou, assim como a neta (recorte 11). 

 

Recorte 11 

Laura: O meu pai me botou para fora de casa. [...] Quando eu tive a minha filha, o 

meu pai disse que eu deveria deixá-la na maternidade, porque “de homem safado não 

se cria filho”. [...] ele mandou me buscar (depois que sua mãe insistiu muito). [...] 

Quando eu cheguei da maternidade com a minha filha, linda, bem gordinha, minha 

mãe foi mostrá-la e ele não a olhou. [...] Eu fiquei triste na hora, mas eu tinha a 

minha filha, eu tinha que me preocupar com ela, era o sentido da minha vida.  
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Mas grande parte da força de Laura pareceu manifestar-se por causa de sua filha, 

considerada o sentido de sua vida (recorte 12). 

 

Recorte 12 

Laura: Se eu já trabalhava, se eu já queria mudar de vida, aí foi que a vontade de 

superar tudo se multiplicou. Eu tinha que estudar, eu tinha que trabalhar, porque 

agora a minha filha só tinha a mim. [...] Ouvi muita recriminação: “Já engravidou, 

porque ainda está estudando?” Mas não dei ouvidos e continuei estudando.  

 

Laura seguiu obstinadamente em busca por melhorias em sua condição de vida. 

Quando concluiu o curso de Contabilidade, por não ter conseguido emprego na área, decidiu 

que faria magistério e graças a uma troca de favores com o diretor de uma escola do 

município, começou a trabalhar no ramo da educação. Ela pagava o curso através das aulas 

que dava na escola e recebia em troca meio salário mínimo.  

Mencionou, até que de modo bem humorado, uma primeira experiência desastrosa em 

sala de aula, quando, ao separar uma briga entre alunos, levou uma mordida no braço e, como 

reação automática, bateu em um deles. Obviamente que sua impulsividade não foi 

considerada como desejável a um educador. Apesar disso, consideramos que sua postura foi 

compreensível, tendo em vista a sua inexperiência na época (recorte 13). 

 

Recorte 13 

Laura: [...] o menino deu uma dentada em meu braço que ficou a marca dos dentes, 

mas eu não tive demora, dei uma tapa tão grande nele (sorrindo). [...] No outro dia, 

quando eu cheguei no colégio, estava o diretor na porta. [...] Meu braço estava 

inchado e ele disse: “não era para você ter batido em D”. E eu disse: “Mas professor, 

eu nem queria bater [...], mas quando eu senti a dor, que eu não conseguia largar, foi 

um tabefe tão grande”. [...] Eu tinha lá experiência disso?  

 

Posteriormente Laura foi convidada pelo então prefeito do município para assumir um 

cargo na Secretaria de Saúde (na área de Contabilidade). Tivemos a oportunidade de conhecê-

la na época e sempre nos chamava à atenção a maneira rígida e pouco afetuosa com que nos 

atendia (recorte 14).  
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Recorte 14 

Laura: Eu era dura mesmo. [...] Na posição que eu exercia, eu tinha que ser [...]. Era 

eu quem administrava tudo. [...] Às vezes fico pensando: “meus Deus, se o tempo 

voltasse, será que eu iria ter aquela mesma postura?” [...] quantas pessoas eu fiz 

chorar?Mas eu tinha que agradar o prefeito, não tinha que agradar funcionário.  

 

Enquanto trabalhava na Secretaria de Saúde, determinada e otimista, decidiu que faria 

vestibular para Pedagogia em uma faculdade particular, mas não tinha condições financeiras 

para pagá-la (recorte 15). 

 

Recorte 15 

Laura: [...] A mensalidade era maior que meu salário. Mas eu disse: “eu vou me 

inscrever no crédito educativo e vou conseguir.” [...] Quando eu fui para Assistente 

Social, tinha uma entrevista. Levava-se a carteira de trabalho e os registros dos 

irmãos e eu levei o dos treze. [...] ela (a assistente social) chegou e disse: “Qual é a 

profissão de seu pai?” e eu disse: “Está aqui na carteira dele: Pedreiro”. [...] Ela 

disse assim: “Como é que vocês vivem?” e eu disse: “Com as graças de Deus”. Ela 

nem me perguntou mais nada, aprovou e pronto. Numa turma de sessenta alunos eu 

fui a única com o crédito aprovado. E terminei a minha faculdade [...]. 

 

Para nós era nítido que ela havia passado por uma metamorfose diante da vida, diante 

das pessoas e resolvemos pedir para que falasse mais a respeito. Ela considerou que essa 

transformação havia sido motivada, dentre outras coisas, pela sua retomada à sala de aula 

(recorte 16). 

 

Recorte 16 

Laura: Eu acho que as “lapadas” que a vida dá. [...] Como eu fui de outro partido e 

não apoiei o prefeito, ele achou que era um castigo me mandar para escola, para a 

sala de aula. Quando eu sai (da Secretaria da Saúde), eu não queria mais ser 

professora [...]. Hoje eu estou realizada com a minha profissão. [...] Na vida a gente 

não pode ser pedra, a gente tem que ser maleável. A gente tem que olhar o outro ser 

humano como ser humano. [...] Ganhei outra vida voltando para escola 

(emocionada), convivendo com os alunos [...].  

 



 93 

Laura teve depressão, segundo ela, pelo fato de ter que retornar à sala de aula. Em 

função da depressão, desenvolveu uma tuberculose pleural e quase morreu. Ter superado essa 

doença fez com que passasse a agir de modo diferente diante da vida (recorte 17). 

 

Recorte 17 

Laura: Foi no período que eu me afastei da Secretaria da Saúde e vim para a 

Educação e aí entrei em depressão profunda. Com a Depressão veio uma tuberculose 

pleural e eu quase morri. Eu digo que eu não fui, porque não era para eu ir. A cova 

estava lá, aberta [...] quase morri. Eu estava “com um pé dentro e outro fora”
44

 [...] 

E a fé em Deus foi tamanha [...], o apoio da minha família, dos amigos do centro 

(espírita) foi onde eu encontrei forças, porque eu me vi no “fundo do poço”
45

 e se eu 

não tivesse encontrado esse apoio eu tinha ficado lá. [...] Eu tenho uma foto horrível e 

eu boto lá no meu guarda-roupa para que eu nunca esqueça que eu passei aquilo, mas 

que aquilo fez com que eu crescesse, com que eu valorizasse mais as pessoas, a minha 

família. Há coisas tão pequenas que a gente pode fazer e não faz. É de você passar o 

dia com seu filho, de conversar com sua filha, de você rir, de você dar um “alô” [...].  

 

Laura mencionou a descoberta da gravidez de sua filha e nascimento de sua neta como 

um momento significativo que a fortaleceu e representou a sua grande motivação para lutar 

por sua vida e superar a enfermidade (recorte 18). 

 

Recorte 18 

Laura: quando o meu genro disse: “Eu vou lhe dar uma notícia, que a senhora vai 

ficar boa logo: S. está grávida. (falando muito emocionada sobre a neta) [...] ela veio 

para que eu tivesse força, porque se não fosse ela [...] Eu me lembro que no dia que a 

minha filha foi para a maternidade eu ainda estava muito debilitada, mas eu estava lá, 

lutando para sobreviver, para ver a minha neta nascer e hoje é assim, eu luto para vê-

la crescer. [...] eu quero ver meus bisnetos! (sorri)  

 

Ela também mencionou um arrependimento. Motivada pela decepção com o ex-noivo, 

Laura o proibiu de conhecer sua filha (recorte 19). 

 

                                                 
44

 Entre a vida e a morte. 
45

 No sentido de desprovida de opção. 
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Recorte 19 

Laura: [...] Eu nunca deixei que minha filha conhecesse o pai por quinze anos. [...] 

Eu fiquei tão magoada com o que ele fez. [...] quando ela nasceu ele queria conhecê-

la e eu não deixei. [...] quando ela completou quinze anos a mãe de uma amiga que 

conhecia a história toda fez o encontro dela com o pai, sem eu saber. [...] Eu não 

faria isso novamente, eu não tinha o direito de tirar isso dela (da filha), de não 

permitir que ela convivesse com o pai [...]. 

 

Ela naturalmente demonstrou receio em investir em uma nova relação afetiva após o 

nascimento de sua filha, mas posteriormente casou-se novamente, apesar de dizer que não 

estava apaixonada. Ela teve mais uma filha. Atualmente, por opção dela, moram em casas 

separadas, fato este considerado como positivo para a relação conjugal (recorte 20). 

 

Recorte 20 

Laura: [...] Eu tinha tanto medo de passar por outra decepção. [...] eu não queria 

filho para não poder dar o que eles precisassem [...]. Hoje ele mora na casa dele e eu 

moro na minha casa. [...] A gente só não dorme junto. [...] Como ele é muito 

possessivo, muito ciumento, eu não quero isso para mim. [...] e estamos vivendo bem 

assim. [...] Acho que o afeto aumenta, até porque você não está perto para viver 

brigando. 

 

Laura tem se ocupado da saúde física do marido, que sofrera recentemente um 

Acidente Vascular Cerebral (AVC)
46

. Ela verbalizou uma possível justificativa por ele ter tido 

este AVC, demonstrando preocupação e disponibilidade em auxiliá-lo (recorte 21). 

 

Recorte 21 

Laura: [...] Eu acho que também foi a questão dele ter saído de casa. Eu acho que ele 

ficou triste e não queria se cuidar. Ele não fez plano de saúde, e o que foi que eu fiz? 

Botei no meu plano de saúde. [...] Eu comecei a cuidar dele. Marco as consultas, 

anoto tudo no papel e mostro: “[...] tal dia você vai para o médico”. Quando eu tenho 

tempo, eu ainda vou levá-lo.  

                                                 
46

 Refere-se a um complexo de sintomas de deficiência neurológica, refletindo um envolvimento do sistema 

nervoso central. A extensão e a localização da lesão provocada pelo AVC determinam o quadro neurológico 

apresentado por cada um. Os principais fatores de risco são: hipertensão arterial, tabagismo, colesterol 

elevado, hereditariedade, sedentarismo, obesidade, dentre outros (JAKUBOVICZ; CUPELLO, 1996). 
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Este problema ocorreu na época que filmávamos suas aulas e tivemos a oportunidade 

de constatar o quanto ela estava cansada. Na ocasião em que iríamos filmá-la ela estava 

retornando do hospital com o esposo, após três dias de afastamento. Ao saber que seria 

filmada, apressou-se em dizer que não havia “planejado” nada, mas exatamente por isto 

desejamos não perder a oportunidade de observá-la em uma situação tão adversa. Ela, 

inclusive, verbalizou a sua preocupação em não conseguir separar o seu problema particular 

de seu desempenho em sala de aula, apesar de ter dito anteriormente (durante entrevista) que 

isso seria possível.  

Laura estava visivelmente cansada (bocejando algumas vezes) e talvez por isso mais 

exigente, impaciente e irritada do que de costume. Isso foi percebido claramente em algumas 

frases ditas para alguns alunos (recorte 22).  

 

Recorte 22 

Laura: “Pare de assoviar!” (quase gritando). “Não estou vendo você fazer nada, só 

coçar a cabeça!”; “[...] Você pode sair daqui às sete horas da noite (a aula acabaria 

às 17 horas), mas só sai quando terminar!”; “[...] Acabou não, vá escrever! Você só 

escreveu uma frase, que eu vi!”; “Quem vai ler é ela, porque ela tem língua!” 

 

Como já considerado, a resiliência não pode ser evidenciada o tempo inteiro e nem em 

todos os domínios, pois o sofrimento pode inibir e, de certa forma, alterar sua expressão. Ou 

seja, por mais resiliente que se seja, pode-se chegar a um ponto em que a pressão externa 

possa comprometê-la. Ainda assim destacamos que, apesar de Laura ter apresentado um 

comportamento, em alguns momentos, pouco equilibrado, esteve atenta a cada um dos alunos, 

não deixando de incentivá-los, sobretudo quando faziam algo correto. O aumento da 

exigência pode ter ocorrido realmente em função de seu estresse. 

A determinação que Laura demonstra em todas as esferas de sua vida nos faz pensar 

ser esta uma de suas maiores virtudes. Ela é, sem dúvida, a professora com melhor condição 

material das quatro, por mérito seu. Ela conta, por exemplo, que o seu marido foi contra a sua 

decisão de trocar o seu carro usado por um zero quilômetro, e, para realizar o seu desejo, 

decidiu que faria um empréstimo no banco (recorte 23).  

 

Recorte 23 

Laura: [...] Fui ao Bradesco e falei com a gerente. [...] Pronto, comprei o carro à 

vista (um Renault Sandero) e fiquei pagando ao banco. [...] Eu pago quase novecentos 



 96 

reais por mês (sorrindo). [...] Ainda tem o mestrado (em uma Instituição privada). [...] 

Eu não me acomodo. Eu também tenho a minha casa. Uma coisa que M. (o marido) 

fez foi construir as paredes, [...] mas tudo o que tem dentro, as reformas, todas foram 

minhas, tudo com o meu salário de professora. [...] Eu tenho os projetos do estado 

que eu recebo razoável e dá para me manter (ao todo são três). [...] Eu trabalho até 

aos sábados [...] tudo é sacrificado, mas é feito com muito amor. O meu próximo 

passo vai ser um apartamento naquela região de Casa Forte, Parnamirim (bairros 

nobres da cidade do Recife) [...] Mas aí: “Êpa, vamos com calma” (rindo). 

 

Ao longo de nossos encontros Laura sempre fez referências a Deus. Solicitamos que 

falasse um pouco sobre sua relação com a espiritualidade. Para ela, a espiritualidade pode se 

manifestar em qualquer circunstância, não apenas nas práticas religiosas, e que o sentido de 

sua vida vai além de devotamento a seus familiares, chegando até aos mais necessitados 

(recorte 24). 

 

Recorte 24 

Laura: [...] Eu não sou fanática, mas há um compromisso muito grande com a 

religião. [...] ela me ajudou a crescer como pessoa. Tantos estão piores do que eu, 

sobrevivendo, lutando. [...] Frequento um centro espírita todos os sábados. [...] Eu 

trabalho na fluidoterapia
47

. [...] Eu acho que a espiritualidade a gente vive n o dia-a-

dia, não é só trabalhando lá (no centro espírita), [...] é em casa, é estender a mão 

para quem precisa. Todo dia, quando eu acordo, agradeço a Deus, leio o Evangelho, 

[...] eu peço aos espíritos de luz que me iluminem. Deus me proporciona calma, 

tranquilidade [...]. E peço: “Meu Deus me dê saúde e força para que eu possa 

trabalhar”. [...] A minha missão é ajudar. 

 

Ao longo dos relatos, Laura não se utilizou das adversidades vividas para criar ao seu 

redor uma atmosfera de pena, considerando-se uma pessoa feliz (Recorte 25). 

 

Recorte 25 

Laura: Ah não, pelo amor de Deus, não. [...] Não tem do que reclamar. A vida está 

lhe dando isso, mas você não tem que aceitar, você tem que ir em busca. [...] Hoje eu 

                                                 
47

 A fluidoterapia tem sido prática comum nas associações espíritas, que engloba o passe espírita e a água 

magnetizada por essas mesmas energias. 
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sou feliz. [...] tenho duas netas lindas, duas filhas maravilhosas, um marido que me 

compreende. [...] Somos cheios de defeitos, porque somos humanos e estamos aqui 

para reparar os nossos erros. 

 

4.2.1.1 Impressões sobre a prática docente 

 

Conforme mencionamos, Laura possui 21 anos de experiência profissional docente. 

Na maioria das aulas que observamos esteve disposta, bem apresentada fisicamente, sempre 

chegando antes do horário para conferir os materiais que utilizaria e também para arrumar as 

bancas da sala de aula. Nos dias em que estivemos presentes, sua turma era composta de 19 

até 22 alunos. Como já mencionamos, tratava-se de uma 4ª série.  

Em termos de descrição física de sua sala, podemos dizer que era de tamanho 

mediano, possuía um quadro branco com piloto de um lado e um quadro verde com apagador 

do outro. Havia cadeiras de braço, a mesa da professora, um bebedouro e um armário para 

guardar materiais. Havia duas janelas sempre fechadas e dois vasculhantes voltados para o 

pátio da escola e a porta estava sempre aberta. Era pouco iluminada e, às vezes, suja. Não 

tinha estuque. Possuía um ventilador preso na parede, mas apesar disso havia comumente 

calor.  

Como dissemos, em todas as aulas observamos como se dava a expressão verbal e 

corporal. Podemos dizer que Laura apresentou uma qualidade vocal ligeiramente rouca, 

intensidade média, clareza articulatória, ritmo de fala adequado. Como diria Pinho (1998), a 

forma como nos comunicamos revela características próprias ao indivíduo, desde sua saúde, 

estado emocional, condição sócio-educacional e cultural. O modo pausado com que falava 

transmitia tranquilidade e, possivelmente, confiança aos alunos.  

Ela comumente movimentava-se pela sala e sentava-se entre os alunos, com uma 

expressão facial tranquila, demonstrando coerência em sua expressividade corporal. Como era 

de se esperar, nos momentos em que esteve aborrecida e/ou irritada, contraia a face e cruzava 

os braços, muitas vezes observando os alunos em silêncio, para então questioná-los ou 

repreendê-los. Nestas ocasiões aumentava a intensidade de sua voz, estando, mais uma vez, de 

acordo com o comportamento vocal considerado comum nestas ocasiões (PINHO, 1998). 

Destacamos que nossas primeiras observações foram bem delicadas, pois os alunos 

estavam muito interessados em nossa filmadora e/ou computador. No decorrer dos encontros 

eles foram gradativamente relaxando, chegando quase a serem indiferentes a nossa presença.  
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Selecionamos 71 recortes das aulas de Laura (primeira e segunda etapas da coleta) 

para serem analisados durante a entrevista de autoconfrontação, que durou mais de 1 hora e 

meia. Um dos primeiros aspectos que destacamos foi a disposição das bancas. Mostramos a 

imagem das bancas em círculo, registrando a postura de Laura sempre checando se os alunos 

estavam realizando as atividades adequadamente (recorte 26). 

 

Recorte 26 

Laura: [...] eu acho que fica melhor para visualizar os alunos. [...] eu tenho um 

domínio sobre todos e eu também sento com eles no círculo [...] Naquele momento 

somos todos iguais. [...] me incomoda aquela arrumação tradicional, a gente no birô 

[...]. Às vezes quando eu sento perto é porque eles não estão fazendo nada. 

 

Algumas aulas começaram com os alunos em pé, de mãos dadas, rezando o Pai 

Nosso
48

 e após terminar, se abraçando. Destacamos que o Pai Nosso é uma prece considerada 

ecumênica, não tendo sido percebido qualquer tipo de indução ou comentário valorizando 

uma religião específica. 

Como sabemos, a religião está presente no cotidiano da escola pública brasileira das 

mais diversas formas: o crucifixo na parede, imagens de santos nos diversos ambientes, na 

comemoração de datas religiosas e no ato de rezar antes da merenda e das aulas (no caso de 

Laura).  

É importante referir que, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, na Seção III - Do Ensino Fundamental, o seu artigo 

33 determina que: 

 

Art. 33º. O ensino religioso, de matrícula facultativa, constitui disciplina dos 

horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, sendo oferecido, sem 

ônus para os cofres públicos, de acordo com as preferências manifestadas pelos 

alunos ou por seus responsáveis (BRASIL, 1996). 

 

Para que não haja diferenças entre os brasileiros, há a definição do Estado laico, 

deixando-o imparcial e evitando privilegiar uma ou outra religião. Neste sentido, se o Estado 

é laico, a escola pública que é parte desse Estado também deve sê-lo.  

Pedimos que Laura falasse sobre a experiência de iniciar as aulas com a prece (recorte 

27). 

                                                 
48

 Apenas observamos essa situação na 1ª etapa da pesquisa. 
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Recorte 27 (M2U00416 - 01:05
49

)  

Laura: [...] O meu objetivo na prece é acalmá-los e fazê-los entender que a gente tem 

que ter um referencial, um Deus, independente de religião. [...] Tem vezes que eu 

esqueço (risos). [...] É uma falha minha, porque essa prece era para ter sido feita 

todos os dias [...], sempre no início da aula.  

 

A atividade prática não foi uma constante nas aulas que observamos. E apesar de 

reconhecer não gostar da usar o quadro branco, o utilizou em algumas aulas, de modo 

tradicional. Em outros momentos, percebemos claramente a postura de não dar facilmente as 

respostas aos alunos e fazê-los buscá-las através da vivência prática dos materiais. Isto 

ocorreu, por exemplo, quando ofereceu cartolina, tesoura, cola, para que os alunos 

confirmassem as suas hipóteses sobre o formato de um cilindro. No recorte 28 ilustramos uma 

ocasião em que duas atividades foram propostas concomitantemente, uma delas, prática. 

 

Recorte 28 (M2U00416-47:28)  

Laura: [...] Eu gosto muito de trabalhar com jornais e revistas para que eles façam 

pesquisas. [...] Eu tenho que ficar atenta para que aquele que ficou na atividade 

anterior, não fique disperso ou não passe todo o tempo ali para não fazer a atividade 

seguinte. [...] Não é fácil você manter a turma concentrada, cada um na sua atividade 

sem desorganizar a sala [...]. 

 

Sob a ótica da pedagogia tradicional, esta cena poderia dar a impressão de desordem. 

Por outro lado, poderia demonstrar um apurado senso de percepção, pois Laura estava 

adaptando atividades à possibilidade de cada aluno, situados, possivelmente, em momentos 

pedagógicos diferentes. 

Essa sensibilidade de encarar a condição de cada aluno também foi percebida quando 

se recusaram a ler individualmente por estarem envergonhados por nossa presença. Na 

ocasião, sugeriu que lessem em coro. Ela sempre solicitava um voluntário para a leitura, mas 

quando ele não se oferecia, ela sugeria que a leitura fosse coletiva (recorte 29).  

 

 

 

                                                 
49

 Em nossas transcrições muitas vezes referimos o tempo real da gravação em que a cena existiu, por isto a 

numeração. 
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Recorte 29 (M2U00416 - 06:00) 

Laura: Eles estavam envergonhados porque você estava na sala e eu percebi, então 

vamos ler em grupo. [...] mas mesmo assim eles às vezes dizem: “Eu não vou ler” e eu 

digo: “Você tem que ler”. Eu preciso saber como ele está e eu só posso fazer essa 

avaliação se for individual. 

 

Nós tivemos dificuldades em compreender a leitura em coro, já que cada um lia em 

seu ritmo e, deste modo, havia barulho. Se observássemos essa situação sob a égide da 

pedagogia tradicional, poderíamos mais uma vez dizer que a atividade parecia uma grande 

„bagunça‟ e que a professora estava pouco comprometida com o rendimento dos alunos. Em 

contrapartida, se encarássemos sob a ótica da formação humana (e é esse o nosso 

compromisso) poderíamos interpretar a cena de modo diametralmente oposto e considerar que 

aquele momento, aparentemente caótico de leitura coletiva, poderia ser uma eficiente 

estratégia da professora para não constranger os seus alunos, respeitando o momento e as 

possibilidades de cada um e dando-lhes um tempo para se sentirem mais relaxados e 

confiantes em relação à nossa presença. 

Ainda em relação à prática da leitura, mencionamos outra situação em que ela criou 

uma “cadeira de leitura” (recorte 30). 

 

Recorte 30  

Laura: [...] Eu criei a “cadeira de leitura”. Enfeitei uma cadeira, botei cartolina, botei umas 

flores no centro. [...] E quem quisesse sentar naquela cadeira era para ler. No início eles não 

queriam sentar porque tinham vergonha. [...] Eu comecei a fazer chantagem (risos) e levava 

bombons. Quem sentasse na cadeira para fazer a leitura ganhava bombons [...] Depois já não 

precisava mais de chocolate, eles já pediam para fazer a leitura. 

 

Em dados momentos verificamos que alguns alunos não participaram, efetivamente, 

da aula. Alguns ficavam simplesmente sentados, olhando o movimento do restante do grupo. 

Mais uma vez essa cena, em relação à figura da professora, poderia ser diferentemente 

interpretada. Tanto poderia significar um desinteresse e despreocupação com os alunos, 

quanto um respeito pelo momento de cada um deles. Independente disto acreditamos que ela 

precisaria ter uma proposta que atraísse o interesse também destes alunos. 
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Assim como pareceu compreensivelmente respeitar os alunos, também os instigou na 

resolução de situações-problema, para que tirassem as suas próprias conclusões. Anotamos 

em uma de suas aulas os seguintes diálogos (recortes 31 e 32): 

 

Recorte 31 

Aluno: “Foi o prefeito quem proclamou a república” 

Laura: “O prefeito? De onde?”  

Aluno: “Oh tia, daqui mesmo, do município!”  

Aluna: “Os prefeitos prometeram dar casa e trabalho para os desabrigados” 

Laura: “Quando? No dia 15/11?” 

 

Recorte 32 

Laura: [...] Cada dúvida que eles têm: “professora o que é isso?” “Vamos lá, hora 

de pesquisar” (ela fala aos alunos). “Essa professora nunca diz nada” (os alunos 

dizem para ela). [...] Mas o que é que a gente é orientado? A não dar pronto [...].  

 

Do mesmo modo, o recorte 33 mostra claramente essa questão, quando os alunos 

comentaram que o nosso atual Presidente da República era um “mentiroso” e ela os 

questionou a respeito. O resultado é que ao invés de já se antecipar fornecendo a sua opinião, 

ela optou por escutá-los. Essa postura fez com que entre eles mesmos, sob sua supervisão, 

chegassem a algumas conclusões. 

 

Recorte 33 (M2U00583-11:43) 

Laura: [...] Eu tive muita dificuldade na minha vida em falar em público. Eu deixo 

que eles falem, eu instigo, eu faço confrontos para que eles debatam mesmo. 

 

Outra situação ocorreu quando Laura distribuiu dicionários para os alunos 

pesquisarem sobre o significado de várias palavras. Quando eles sentiam dificuldades em 

localizá-las, ela os encorajava, não parecendo ficar ansiosa. Entendemos que o educador deve 

disponibilizar-se amorosamente para auxiliar o educando, mas tentar não fazer por ele. E 

Laura pareceu realmente instigar seus alunos com vistas a acostumá-los a serem persistentes 

diante das dificuldades de suas vidas.  

E a persistência foi exatamente o que ela acreditava ter trazido de sua história pessoal 

para sua vida profissional (recorte 34). 
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Recorte 34 

Laura: A persistência. Eu digo que eu sou uma guerreira [...]. E o professor tem que 

ser guerreiro. [...] Eu me considero, na vida, uma vencedora e eu trago isso para a 

minha prática pedagógica, porque não é fácil ser professor, como não foi fácil a 

minha vida. [...] Eu não tenho medo de desafio. Não tenho medo porque a minha vida 

inteira foi assim. Eu sempre fui muito estudiosa [...], eu ficava estudando na luz do 

candeeiro, porque lá em casa não tinha energia, mas eu tirava as melhores notas da 

escola [...].  

 

Para favorecer a compreensão dos alunos e motivá-los a refletir sobre os assuntos, 

Laura buscava contextualizar os temas, buscando exemplificar as situações de acordo com a 

realidade das crianças e do município (recorte 35). 

 

Recorte 35 (M2U00593-29:50) 

Laura: Eu gosto de sempre dar o exemplo de acordo com a vivência deles. “E aqui, 

como seria?” (ela fala)  

 

No que diz respeito à capacidade de autocontrole, podemos dizer que em nossa 

presença, foram poucos os momentos em que ela perdeu o controle. Ela dizia mandá-los para 

casa quando exibiam um comportamento que a desagradava. Nestas situações, eles só 

poderiam retornar no dia seguinte com os responsáveis (recorte 36).  

 

Recorte 36 

Laura: [...] É muito raro eu perder a cabeça. [...] Eu não consigo ficar com raiva 

(risos). [...] Para mim é horrível quando chega um professor muito sério, que não ri, 

que só dá bronca a aula inteira. [...] Eu não fico com aluno rebelde que não me 

obedece em sala de aula, eu boto para casa: “você vai para casa e só vai entrar aqui 

com seu pai, ou sua mãe, ou o responsável” (ela diz falar para os alunos) [...]. 

 

Com simplicidade e humildade, Laura identificou situações pouco favoráveis em suas 

aulas, admitindo não ter possuído naquelas ocasiões um objetivo muito claro, pois suas 

atividades demoraram mais do que era necessário (recortes 37 e 38).  
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Recorte 37 (M2U00573-07:45) 

Laura: (risos) Eu acho que eu só botei isso para “enrolar o tempo”. [...] Eles já 

estavam cansados da mesma atividade. [...] a atividade a gente tem que iniciar e não 

demorar muito tempo [...] Eu acho que foi falta de planejamento.  

 

Recorte 38 (M2U00592-13:49) 

Laura: Eu não tinha planejado aula quando uso livro didático (risos). [...] 

“enrolação” mesmo, de quem não preparou a aula 

 

Ainda reconhecendo posturas inadequadas, ela cita um acontecimento que não deveria 

ter ocorrido. E nós concordamos plenamente. Ela disse ter chamado uma aluna de “imbecil” e 

para fugir do confronto direto, acabou por mandá-la para casa, para que ela “esfriasse a 

cabeça”
50

 (no caso, para as “duas” esfriarem as cabeças) (recorte 39).  

 

Recorte 39 

Laura: [...] Ela (a aluna) fica enfrentando você. Depois que eu disse: “sua imbecil”, 

ela respondeu: “imbecil é você”, eu estava errada e disse: “vá para casa e volte 

amanhã, quando a cabeça estiver mais fria”, a minha e a dela (risos). Nesse tipo de 

aluno, às vezes é melhor não enfrentar, porque ele desmoraliza mesmo. Ou eu boto 

para casa ou eu finjo que não escutei. 

 

Outra situação interpretada por nós como inadequada ocorreu quando ela, diante da 

ameaça de uma agressão física por parte de um aluno, se antecipou e o ameaçou também 

(recorte 40). Nesta situação, apesar de considerarmos a sua reação como compreensível, 

própria de quem se sente ameaçada de uma agressão física, esperávamos que predominasse o 

bom senso e que outras formas de reação pudessem ter sido eleitas.  

 

Recorte 40 

Laura: [...] Eu tive um aluno que uma vez pegou uma banca e disse assim: “eu vou 

jogar em você”. E eu disse: “Vá, pode jogar, porque joga em mim e eu jogo outra em 

você. E ele parou. [...] Teve outra vez que ele disse assim: “eu vou lhe bater”. Eu 

parei e disse: “Vá, bata. Você vai bater, agora eu vou dar o troco. Você bate em mim 

                                                 
50

 No sentido de se acalmar. 
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e eu bato em você, vamos ver qual é o que doe mais?”E ele parou. [...] Eu sou muito 

tranquila, mas no momento que tem que ter autonomia, [...] eu tomo tranquilamente. 

 

Percebemos, inclusive, o aumento da irritação e impaciência na segunda etapa da 

coleta e pudemos entender esse fato de várias maneiras, desde uma maior intimidade conosco 

e, por isso, poderia estar mais autêntica, como até mesmo pelo cansaço de final de ano e 

aumento do calor pelo fato de estarmos em pleno verão (sua sala de aula era muito quente).  

Além de alguns momentos de irritação e impaciência, também registramos momentos 

de ironia, confirmados por ela, que nos assegurou que os alunos entendiam a sua 

intencionalidade (recorte 41). 

 

Recorte 41 (M2U00583-11:15) 

Laura: “Com este comportamento? Parabéns para vocês”. 

 

Apesar de firme, percebemos que Laura retornava ao estado de bom humor 

rapidamente. Há de haver pressão, quando necessário, mas o mais importante é que as pessoas 

com características fortemente resilientes possuem o discernimento para “agir” no momento 

certo. Quando, por exemplo, esteve diante de respostas estranhas/engraçadas de alguns 

alunos, sorria discretamente, apesar de tentar manter o respeito do grupo. Ela inclusive batia, 

de forma lúdica, com a régua ou com a folha de atividades na cabeça dos alunos. Este ato 

nunca nos pareceu agressivo, muito pelo contrário, já que tanto ela, quanto os próprios alunos, 

sorriam nestas ocasiões (recorte 42). 

 

Recorte 42 (M2U00433-04:03) 

Laura: [...] Às vezes eu reclamo com minhas filhas, depois volto e nem parece. [...] 

Eu vou perder o meu tempo com raiva, é? [...] Eu sou de sorrir muito, eu gosto de 

brincar com os meninos. [...] Eu faço na brincadeira: “Cala boca” (risos). [...] 

Porque às vezes eu não quero parar para reclamar e já vou assim (mostrando o gesto 

com as mãos). 

 

Verificamos em suas aulas uma preocupação com temas que transcendiam o conteúdo 

formal das disciplinas (recorte 43). Lembremos, por exemplo, que Laura, assim como seus 

alunos, sempre usava o lixeiro para fazer as pontas de seus lápis, diferentemente do ocorrido 
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com as outras três professoras, que, segundo elas, “esqueciam” e faziam as pontas enquanto 

andavam pela sala.  

 

Recorte 43 (M2U00572-12:38) 

Laura: [...] É uma coisa que eu tenho que está: “quem sujou? Apanha, coloca lá no 

cesto”. [...] Eles faziam ponta onde estivessem, jogavam papel. [...] “na casa de 

vocês, vocês sujam tudo? Não, na escola vocês não podem fazer isso não” (ela dizia 

aos alunos). 

 

Outro exemplo da sua preocupação com aspectos que iam além dos conteúdos das 

aulas pôde ser ilustrado quando identificou que um aluno estava doente (recorte 44). 

 

Recorte 44 (M2U00592-51:42) 

Laura: [...] Na minha cabeça o professor com os alunos tem que ser tudo. Tem que 

ser médico, tem que ser mãe, tem que ser psicólogo. Vai que essa criança tivesse com 

algum problema sério e eu não desse importância?  

 

Quando surgia uma oportunidade, Laura aproveitava para refletir sobre temas 

diversos. Quando, por exemplo, simulou uma “eleição” em sala de aula e os alunos 

fraudaram, ela não perdeu a oportunidade de abordar a importância da honestidade. No dia 

desta aula a turma ficou muito agitada e tínhamos a impressão de que ela havia perdido 

totalmente o controle. Porém, durante a entrevista de autoconfrontação, ela argumentou que 

sua postura havia sido intencional, pois muitas vezes optava por observar o comportamento 

dos alunos, lhes dando certo poder de decisão. Destacamos que em se tratando de crianças em 

idades em que as descobertas e as dúvidas são muitas, esse “poder de decisão” precisa 

realmente ser “relativo”, pois o adulto necessita ser uma importante referência, que possa 

indicar uma orientação a seguir.  

Uma postura muito comum em suas aulas foi incentivar o respeito entre os alunos. Ela 

pediu para que valorizassem os acertos de seus colegas (recorte 45), assim como os repreendia 

quando conversavam, enquanto outros estavam falando (recorte 46). 
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Recorte 45 (M2U00433-01:27) 

Laura: Eu incentivo para que eles não tenham vergonha de mostrar a sua produção e 

ver que o colega valorizou. [...] Porque é muito ruim quando a gente mostra uma 

coisa e ninguém diz nada, ninguém aplaudiu. 

 

Recorte 46 

Laura: “Cala boca R., vamos respeitar a colega!” 

 

Laura acredita que é uma professora comprometida e ao ser questionada sobre o que 

mais a satisfazia na profissão, mencionou poder ser testemunha da vitória de seus alunos 

(recorte 47). 

 

Recorte 47 

Laura: [...] É quando a gente percebe que o que a gente fez não foi em vão. [...] o que 

gratifica não é o salário [...] é quando a gente vê que o nosso aluno aprendeu. É 

quando eu encontro na rua os alunos que eu ensinei na educação de jovens e adultos e 

eles me dizem: “professora, eu fiz tal concurso e passei”, “professora, eu estou na 

Universidade [...]” essa força que eu tenho, de lutar, eu dou a meus alunos. [...] 

“Vamos lá, não é fácil, luta, vai em frente que você consegue”. 

 

Ela reconhece que a sua profissão não é fácil e que enfrenta muitos problemas como 

professora. Às vezes sente-se incomodada por não poder dar conta de muitas questões, dentre 

elas a falta de compromisso das famílias dos alunos (recorte 48). 

 

Recorte 48 

Laura: [...] A falta de interesse dos alunos, a questão da disciplina, a falta de 

material, falta de compromisso dos pais. [...] A maioria dos pais não quer mais 

assumir o seu papel, eles estão deixando esse papel para nós, professores. 

 

Ao término da pesquisa, solicitamos que ela falasse sobre como havia sido a 

experiência de ser observada e de poder se observar em plena atividade de sala de aula. Mais 

uma vez esboçou humildade e honestidade quando, com muita transparência, assumiu, 

espontaneamente, o compromisso de buscar a superação dos possíveis entraves em prol de 

uma prática pedagógica mais eficaz (recorte 49). 
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Recorte 49  

Laura: [...] daqui para frente eu vou ter mais cuidado. Quando eu vou dar uma aula 

eu tenho que planejar, porque eu vejo que quando eu não planejo eu fico naquela 

“enrolação”, os meninos ficam dispersos.  

  

4.2.2 Graziela – a professora que, em segundo lugar, apresentou mais características 

resilientes  

 

Durante as entrevistas Graziela manteve-se bem humorada, sensível às perguntas e 

disponível, agradecendo ao final pela oportunidade de refletir sobre a sua vida. Ela 

demonstrou certo incômodo por participar de nossa pesquisa, mas apesar disso sempre nos 

recebeu com atenção. 

Como dissemos, ela possui 32 anos. É casada, tem dois filhos adolescentes, possui seis 

irmãos e uma irmã gêmea. Sua mãe teve doze filhos, mas apenas seis sobreviveram. O seu pai 

sustentava a família através da pescaria. O ambiente familiar era considerado tranquilo, 

desprovido de discussões marcantes ou rotineiras entre eles. O diálogo com a mãe era 

constante, enquanto que com o pai era raro, segundo ela, por ele trabalhar fora o dia inteiro. 

Ele faleceu há aproximadamente 19 anos.  

Na perspectiva de Cyrulnik (2004), quem pôde viver uma ligação afetiva de boa 

qualidade na infância possui um melhor prognóstico de desenvolvimento e uma maior 

resistência em casos de infortúnio, pois possivelmente terá adquirido uma maneira positiva de 

entrar em contato com os adultos e enxergar neles segurança, e como referimos, esta 

professora foi considerada em nossa amostra como sendo a segunda que mais apresentou 

características resilientes (recorte 1). 

 

Recorte 1 

Graziela: Meus pais foram muito bons. [...] Tive uma criação boa mesmo, de 

respeitar, conversar, orientar, foi ótimo. 

 

Ela comentou que sua mãe “não era de bater”, referindo-se ao convívio familiar de 

modo prazeroso e bem humorado, até mesmo para descrever uma surra que levou do seu pai 

(recorte 2).  
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Recorte 2 

Graziela: [...] Mãe, apesar de ter esses filhos todinhos, nunca foi de bater. Nem meu 

pai batia, só reclamava, ficava de castigo. [...] Mas eu lembro que eu apanhei uma 

vez de pai (risos). [...] Eu estava com uns quinze, dezesseis anos. [...] Pai disse que eu 

não ia para a sede (um clube). Eu disse: “eu não vou não? Eu vou. Quando ele estiver 

dormindo, eu abro a porta e vou” (risos). Aí ele chegou “bicado” (bêbado) e eu disse: 

“é agora” (risos). [...] Quando era umas dez horas, eu acho que ele foi no quarto e 

não me encontrou. Quando eu estava lá, com minhas colegas, dançando, chega a 

minha colega: “Olha, o teu pai passou agorinha”, eu disse: “foi?” sai correndo 

desembestada pela rua. [...] Quando ele me viu, ele pegou (imitando a surra com as 

mãos) e eu: “nem doeu” (risos). [...] Eu não liguei não (risos). 

 

A princípio referiu que sua mãe nunca havia trabalhado, mas ao longo da conversa 

afirmou que ela havia sido doméstica. Perguntamo-nos se não havia, nesse “esquecimento”, 

certo preconceito pela ocupação da mãe (recorte 3). 

 

Recorte 3 

Graziela: Quer dizer [...], ela não trabalhou de carteira assinada, em fábrica. Mas 

ela trabalhava em casa de outras pessoas, em cozinha [...].  

 

O vínculo familiar permanece forte, pois os irmãos continuam se reunindo nos fins de 

semana, participando intensamente da vida de cada um (recorte 4). 

 

Recorte 4 

Graziela: [...] Geralmente aos domingos a gente vem para cá, reúne os outros 

irmãos, às vezes almoça, toma uma cervejinha, sobrinhos, netos, bisnetos [...]. 

 

O vínculo forte com a mãe foi decisivo para que ela pudesse encontrar os seus 

caminhos diante da vida. A sua mãe foi considerada por nós como a sua tutora de resiliência 

tendo servido, inclusive, de modelo de educação para seus filhos (recorte 5).  

 

 

 



 109 

Recorte 5 

Graziela: [...] para o que eu precisar ela (a mãe) está de braços abertos 

(emocionada). [...] Eu só tenho que agradecer esse presente que Deus me deu, porque 

ela é sensacional. Minha mãe não fica com raiva de ninguém. [...] Ela deixa de fazer 

as coisas para ela, para poder ajudar o outro. [...] não gostava de bater, sempre 

mostrando o que é bom, o que é ruim na vida e é isso que eu também faço com meus 

filhos. 

 

E por falar em educar os filhos, Graziela comentou que apesar de exercer essa função 

em parceria com o esposo, buscando o diálogo, isso nem sempre foi fácil. A sua estratégia, 

muitas vezes, acabou por ser o castigo (recorte 6). 

 

Recorte 6 

Graziela: Se ele (o marido) dá uma ordem, é a ordem que ele deu. Se eu der uma 

ordem, é a ordem que eu dei. [...] A gente diz assim: “a vida é cheia de caminhos. 

Tem caminhos para todo lado, mas a gente tem que seguir o caminho certo, o 

caminho reto” [...]. Todos os dias têm conversa. [...] Eu gosto mais de ouvir. Depois é 

que eu vou lá, com calma conversar. Quando eles (os filhos) eram pequenos eu dizia: 

“Meu Deus, faz com que esses meninos cresçam logo, porque aperreiam demais”. [...] 

Mas agora é pior, eu digo: “Meu Deus, eu queria que eles tivessem pequenininhos”. 

[...] eu acho que quanto mais crescem, mais aperreiam? [...] Era um mês de castigo, 

quinze dias de castigo. [...] Nem no terraço chegavam, dentro do quarto de cueca 

(risos).  

 

Quando perguntamos sobre se havia vivido alguma situação difícil e marcante em sua 

vida, mencionou um fato ocorrido com seu filho na escola (onde ela também ensinava). Ele 

fora acusado de ter roubado um celular (recorte 7). 

 

Recorte 7 

Graziela: [...] Desapareceu um celular na escola. [...] O meu menino fazia parte de 

um grupinho e, por ele ser muito danado, tudo o que acontecia, colocavam o nome 

dele [...] Dessa vez disseram que ele havia levado o celular e na verdade não tinha 

sido. E isso marcou a minha vida. [...] Eu rezei muito para Deus me dar conforto [...] 

A gente sabe que hoje em dia emprego está muito difícil, o custo de vida está muito 
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caro, e eu não tinha condições nenhuma de sair (do trabalho), porque eu estava 

pagando a minha faculdade. 

 

Outra situação marcante, posteriormente, foi verbalizada. A sintonia conjugal que 

demonstrou possuir, na verdade já esteve gravemente abalada anos antes por uma traição do 

marido (recorte 8). 

 

Recorte 8 

Graziela: [...] me disseram que meu marido estava com uma menina [...] (séria). Aí a 

pessoa se desmonta de um jeito, você perde toda a confiança [...] Parece que o 

casamento não vai andar mais. [...] Mas graças a Deus eu superei, porque só Deus 

mesmo. 

 

Aproveitamos para explorar um pouco sobre o ato de perdoar e como ela enxergava 

essa postura. Apesar de não ser fácil, entendeu que era necessário (recorte 9). 

 

Recorte 9 

Graziela: Perdoar a gente diz que perdoa. [...] mas eu tinha dois filhos, [...] eu pensei 

muito em minha mãe, no que ela já trabalhou para criar os filhos e eu não tinha 

emprego ainda [...]. Eu ia sair da minha casa com dois filhos para casa da minha 

mãe, para depender também do que ele ia dar aos meus filhos, [...] aí eu fiquei com 

ele, dei uma chance [...] Mas graças a Deus, a partir daí, eu não ouvi mais falar em 

nada. [...] depende muito do momento, mas é necessário perdoar. 

 

Nas duas situações delicadas (suspeita de roubo do celular pelo filho e traição do 

marido), Graziela mencionou que somente Deus poderia fortalecê-la. Ela acredita ter 

conseguido um melhor desempenho na educação dos filhos e também ter superado a crise 

conjugal depois que começou a participar de reuniões de Encontros de Casais
51

 (recorte 10). 

 

Recorte 10 

Graziela: [...] tem encontros, retiros conjugais e nesses encontros tem várias 

palestras sobre o comportamento, sobre como lidar com os filhos [...] A gente já tem 

uma bagagem, mas reforça mais. [...] Agora eu não tenho mais tanto tempo para estar 

                                                 
51

 Reuniões com casais frequentadores de religiões, no caso dela, da religião católica. 
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frequentando as reuniões, porque elas geralmente eram à noite e eu não estava em 

casa, estava na faculdade. O bom é ir os dois (marido e mulher).  

 

Ela possui a compreensão de que a espiritualidade não se manifesta apenas nas 

religiões, sendo muito mais encarada como uma postura de vida. Diante das dificuldades, 

“entregava” os problemas nas mãos de Deus (recorte 11). 

 

Recorte 11 

Graziela: [...] Entrego nas mãos de Deus e com certeza Ele resolve [...] É Ele quem 

dá a força para que eu possa superar isso. Eu sou católica [...] Faço parte de 

encontro de casais com Cristo. [...] Eu acho que Deus está no coração de cada um. É 

um Deus amigo. [...] mas para gente ter esse contato com Ele, não precisa ir para a 

igreja, não precisa estar em todos os encontros, em todos os domingos.  

 

A elevada frequência com que cita o nome de Deus pôde, portanto, ser referida várias 

vezes. Não podemos deixar de mencionar que identificamos um número elevado de “graças a 

Deus” no discurso de Graziela e nos perguntamos se foram expressão legítima de sua 

espiritualidade ou modo cultural de falar. No recorte 12 isso fica mais uma vez claro, ao falar 

sobre suas conquistas (recorte 12).  

 

Recorte 12 

Graziela: [...] graças a Deus eu terminei (a faculdade), realizei, mais um sonho. [...] 

A minha pós, que eu já estou fazendo. [...] ter a minha família, foi um dos meus 

sonhos também, meus filhos, meu marido. [...] A gente não sabe o dia de amanhã, mas 

hoje, graças a Deus, a gente vive muito bem. Ainda tem a minha mãe viva, graças a 

Deus, meus irmãos, [...] a minha família muito unida, isso é fundamental para mim. 

[...] A minha família é a base de tudo, dos sonhos realizados. [...] Somos muito 

unidos.  

 

Graziela considerou ser feliz e que o sentido de sua vida é estar em paz, ela e seus 

familiares terem saúde e poder ser útil ao próximo (recorte 13). 
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Recorte 13 

Graziela: É ter paz de espírito, paz conjugal, ter a minha família [...] É estar em paz 

com a minha família, saúde [...]. Sou feliz. Felicidade é você estar com saúde, ter sua 

mãe com saúde, é você conseguir ajudar o próximo. 

 

Ao perguntamos como ela se apresentaria na introdução de um livro, ela destacou as 

suas origens, base familiar (não mencionou a irmã gêmea) e força para vencer na vida, sem 

esquecer o lado prazeroso (recorte 14). 

 

Recorte 14 

Graziela: [...] que veio de uma família muito humilde. Filha de (fala o nome completo 

dos pais), um casal muito simples, casal bom, também como a filha (ri e bate no peito), 

uma filha também muito simples, eu acho que trabalhadora, corajosa, [...] guerreira 

(fala com satisfação), um pouquinho animada, que gosta de brincar, de se divertir, 

[...] que se realizou profissionalmente. 

 

4.2.2.1 Impressões sobre a prática docente 

 

Nesta fase de nosso trabalho apresentaremos algumas considerações sobre temas 

ligados à educação, além de contextualizar alguns momentos entendidos como relevantes para 

a compreensão do comportamento de Graziela em sala de aula, muitos deles analisados por 

ela através da entrevista de autoconfrontação. Destacamos que para esta entrevista foram 

selecionados 112 recortes, e que ela durou 2 horas e 20 minutos. 

Como dissemos anteriormente, Graziela é a professora com menor tempo de 

experiência docente, sete anos. A primeira questão que escolhemos compartilhar diz respeito 

à escolha de sua profissão. Quando perguntada sobre como decidiu que seria professora, 

considerou que havia sido por vocação, mas, ao mesmo tempo, em seu município não possuía 

outra opção. O exemplo de uma tia, que também era professora, também influenciou. Após 

idas e vindas através de contratos temporários com a prefeitura, terminou sendo selecionada 

para lecionar em uma escola particular, onde está até os dias de hoje (recorte 15).  

 

Recorte 15 

Graziela: [...] Era a única opção, mas eu também tinha curiosidade, achava bonito a 

minha tia em sala de aula. [...] é uma vocação, é um dom. Eu acho que ser professora, 
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não é “ser por ser”, é a pessoa gostar do que faz e eu gosto de ensinar. [...] Eu parei 

de estudar por um bom tempo (quando seus filhos eram pequenos), acho que por uns 

dez anos. Mas antes de recomeçar eu fiz um concurso com contrato na prefeitura e eu 

fui selecionada entre as quarenta (candidatas). [...] Depois eu fiz um teste numa 

escola particular e fui selecionada. [...] Até agora eu estou lá. 

 

Sobre a existência de uma possível relação entre a sua história pessoal e a escolha da 

profissão docente, ela acredita que sua garra tem uma ligação direta com o apoio de seus pais, 

mais especificamente de sua mãe que, como já dissemos, é fundamental em sua vida (recorte 

16). 

 

Recorte 16 

Graziela: [...] Os dois me apoiaram para ser professora (os pais). [...] ela (a sua mãe) 

passava toda a história dela para os filhos. Dizia que não sabia ler e escrever e que 

por isso fazia questão que todos fossem para a escola. “O que eu não tive, eu quero 

que eles façam melhor” (Sua mãe falava). [...] Eu trouxe essa bagagem em relação à 

vida que minha mãe teve, por isso até hoje eu batalho, [...] para ela me olhar e se 

orgulhar da filha dela. [...] E até hoje ela faz por mim, porque às vezes eu não tenho 

tempo nem de fazer almoço, ela vai e faz meu almoço.  

 

Do mesmo modo, Graziela recebeu o apoio do esposo (recorte 17). 

 

Recorte 17 

Graziela: Ele me dá a maior força: “é assim mesmo, tem que estudar. A gente só 

consegue as coisas no sacrifício. Ninguém consegue nada fácil não”. 

 

Durante as nossas observações Graziela mostrou-se receptiva, porém, a princípio, um 

pouco desconfortável e desconfiada. Na primeira vez que fomos observá-la ela não nos 

apresentou aos alunos, nem justificou o porquê de estarmos lá, o que os deixou ainda mais 

curiosos. No decorrer dos encontros, eles foram naturalmente se acostumando com a nossa 

presença.  

Em termos de descrição física de sua sala, podemos dizer que era de tamanho médio, 

com cadeiras de braço, uma mesa para a professora, ventilador na parede, bebedouro, quadro 

branco, piloto e apagador. A sala possuía quatro janelas, duas delas voltadas para o quintal da 
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escola e outras duas voltadas para o corredor que, permanentemente abertas, favoreciam a 

circulação do ar, mas também a dispersão, pois os alunos ficavam observando a 

movimentação ocorrida fora da sala de aula. A porta da sala estava permanentemente fechada, 

porém, por estar com a fechadura quebrada, estava sempre emperrada, sendo destravada 

apenas com o auxílio de uma tesoura. 

Chamou-nos a atenção o modo como os alunos estavam sentados. Inicialmente em 

semicírculo, ao longo das duas aulas iam se aproximando cada vez mais do quadro branco, 

demonstrando interesse pelo conteúdo transmitido, mas também parecendo disputar o espaço 

entre eles e talvez com a própria professora, que às vezes parecia literalmente acuada. Uns 

poucos alunos permaneciam, ao final da aula, na posição original. Levando-se em conta o fato 

desta turma ser de alunos repetentes e comparando o envolvimento dos mesmos observado 

meses antes e na segunda etapa de nossa pesquisa, podemos dizer que a maioria estava muito 

mais atenta e participativa. Por este motivo, podemos considerar que Graziela estava obtendo 

êxito em sua proposta educacional.  

Antes de abordarmos, especificamente, alguns recortes de suas aulas, iremos 

brevemente mencionar algumas características de sua expressão verbal e corporal. Na 

primeira etapa da coleta, Graziela apresentou uma qualidade vocal adequada, com intensidade 

média (às vezes forte), articulação precisa e ritmo de fala adequado. Realizando um paralelo 

entre a qualidade de sua voz no início do ano e próximo ao final, podemos dizer que na 

segunda etapa ela estava visivelmente disfônica (rouca). Isso possivelmente ocorreu pelo fato 

de ter desenvolvido um desgaste vocal em função de meses de competição sonora com os 

alunos.  

Como sabemos uma voz produzida com alterações pode levar a um desequilíbrio 

funcional ou orgânico do aparelho fonador (DRAGONE, 2001) e para fazer-se ouvir, Graziela 

necessitou produzir uma voz predominantemente forte. Não percebemos o hábito de beber 

água durante as aulas para amenizar um possível desconforto e aliviar os sintomas vocais. 

Ao analisar, na entrevista de autoconfrontação, o modo como se comunicava com os 

alunos, refletiu que poderia ter agido diferentemente (recorte 18). 

 

Recorte 18 

Graziela: [...] Cada vez mais rouca. [...] eu acho que eu poderia ir até ela (a aluna) e 

não ela lá e eu cá, de longe, gritando. 
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No que diz respeito à sua expressão corporal, não observamos nada que não já fosse 

esperado. A expressão facial normalmente era de tensão, reflexo de irritação e impaciência, 

tendo em vista o fato de sua turma ser realmente muito difícil.  

Quando aborrecida, cruzava os braços, contraia a face e aumentava a intensidade de 

sua voz, muitas vezes observando os alunos em silêncio, para em seguida repreendê-los. 

Em relação ao início das aulas, Graziela as começava com os alunos em pé, rezando
52

 

e justificou agir deste modo visando buscar a “proteção de Deus”. Quando percebia que 

alguns brincavam durante a prece, reclamava, verbalizando que o momento era de seriedade e 

concentração (recorte 19). 

 

Recorte 19 (M2U00569 – 05:46) 

Graziela: [...] Eu acho importante eles começarem a aula com toda a proteção de 

Deus. Principalmente porque eu tenho certeza que alguns deles não fazem isso em 

casa. [...] Eu digo que é importante falar com “papai do céu”, agradecer por esse dia 

maravilhoso, sol lindo, vocês com saúde [...]. 

 

Algo interessante observado em suas aulas foi o momento do acolhimento. Nestas 

situações os alunos brincavam e interagiam antes do início da aula, propriamente dita. 

Igualmente agradável foi observar o momento da chamada. Todos eles cantavam uma música, 

inserindo, a cada momento, o nome do colega que deveria estar presente. Até a professora 

também deveria “responder” a sua chamada. Ela também trabalhava com músicas em outras 

ocasiões, como por exemplo, para que eles completassem sentenças (recorte 20). 

 

Recorte 20 (M2U00569 – 16:03) 

Graziela: [...] a gente tem que fazer qualquer dinâmica, uma dança, qualquer 

acolhida, para que eles se sintam bem em sala de aula. [...] quando é dança, eu danço 

com eles (risos). Quando eles já conhecem a música, já é mais fácil. [...] É algo 

repetido, então fica mais fácil, principalmente com alunos repetentes
53

. 

 

                                                 
52

 Assim como ocorreu com Laura, apenas presenciamos essa prática na primeira etapa da pesquisa, no início do 

ano letivo. 
53

 É válido ressaltar que esse roteiro era para ser realizado nas turmas do Projeto Se Liga, não era algo que partiu 

espontaneamente de Graziela. 
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Nas aulas em que estivemos presente, a turma de Graziela variou entre 12 a 14 alunos 

e fazia parte do Projeto Se Liga
54

. O Projeto Se Liga foi viabilizado através do Instituto 

Ayrton Senna e destina-se à alfabetização de crianças que apresentem dificuldades de 

aprendizagem, com distorções quanto à idade ou série. 

 

Entre 10% e 35% dos alunos de 1ª à 4ª série ainda não sabem ler nem escrever. O 

analfabetismo é o maior vilão da educação pública no Brasil. Ele pune as crianças 

com a repetência, o difícil recomeço todos os anos, a insegurança e a baixa auto-

estima. O Programa Se Liga tem feito milhares de crianças voltarem a acreditar que 

são capazes de aprender. Ele alfabetiza crianças com distorção idade-série e provoca 

mudanças na educação formal. Isso porque ele introduz na rede escolar uma cultura 

de gestão eficaz, focada em resultados. Desde sua implementação, em 2001, o Se 

Liga atendeu a 331.897 crianças de 403 municípios. Hoje é adotado como política 

pública em seis estados: Goiás, Pernambuco, Tocantins, Paraíba, Sergipe e Mato 

Grosso (INSTITUTO AYRTON SENNA).  
 

 

Assim, em sua turma havia alunos fora de faixa, apresentando problemas de 

comportamento, dificuldades de atenção e concentração e, por isto, era uma turma 

naturalmente difícil. Neste sentido, as situações adversas em sala de aula foram muitas e 

complexas e talvez por isso tenham sido as aulas que mais justificaram uma análise 

minuciosa. Foram ao todo 112 recortes, grande parte analisada por Graziela durante quase 2 

horas e meia de entrevista. Nessa ocasião, ao se deparar com alguma cena considerada 

inadequada, mostrava-se quase sempre tranquila, sorridente (chegando a gargalhar), 

demonstrando simplicidade e humildade.  

Pela peculiaridade desta turma, solicitamos que ela comentasse como se sentia quando 

encerrava uma aula (recorte 21).  

 

Recorte 21 

Graziela: [...] tem aluno que quando chega não faz nada, só faz perturbar, conversar, 

atrapalhar [...] e isso vai passando de ano em ano e continua do mesmo jeito. [...] são 

três, quatro anos repetindo. Menino de catorze anos na 1ª série? [...] Às vezes quando 

eu preparo uma aula, que eles realmente participam, quando termino eu digo: “Meu 

Deus, eu consegui”. Eu faço uma reflexão: “Hoje a minha aula foi „dez‟, porque ele 

realmente aprendeu”, mas tem dias que você sai arrasada [...]. Tem horas que dá 

                                                 
54

 Trata-se de uma organização não-governamental, sem fins lucrativos, fundado em 1994. Sua meta tem sido 

trabalhar para criar oportunidades de desenvolvimento humano a crianças e jovens brasileiros, em cooperação 

com empresas, governos, prefeituras, escolas, universidades e ONGs. Em 2008, foram atendidas neste 

Programa 58.692 crianças, com 4.784 educadores formados e 472 municípios atingidos (INSTITUTO 

AYRTON SENNA). 
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vontade de largar tudo e ir embora. [...] Mas eu procuro algo melhor. [...] A cada ano 

você vai aprendendo mais. 

 

Uma das estratégias usadas por Graziela era a revisão dos assuntos. Para nós, essa é 

uma estratégia louvável, sobretudo em se tratando de alunos que apresentam dificuldades de 

aprendizagem, como os que fazem parte do Projeto Se Liga. As revisões ocorriam tanto ao 

término da própria aula, quanto no reinício, no dia seguinte. Apesar disto ser um 

procedimento recomendado pelo Projeto, ela referiu que adotaria de todo modo (recorte 22).  

 

Recorte 22 

Graziela: [...] A revisão leva os alunos a lembrarem o que foi visto durante o dia, 

para que ele possa ter mais conhecimento em relação ao que foi estudado em sala [...] 

principalmente para aqueles que não estavam prestando atenção. [...] Às vezes e 

gente faz a revisão com brincadeira. [...] Eu pego um saquinho, lanço um bocado de 

perguntas, tudo o que foi trabalhado. Um (aluno) abre o saquinho, lê a pergunta. Se 

ele souber, ele responde e vai ler para toda a turma. 

 

Destacamos que a nossa presença interferiu efetivamente no andamento das aulas, pois 

os alunos nos cercavam para questionar sobre o computador e/ou a filmadora, a princípio, 

muito curiosos (recorte 23). 

 

Recorte 23 

Diálogo entre dois alunos: Aluno 1: “Isso aí dava para trocar por duas bicicletas de 

marcha”; Aluno 2: Tu trocavas?”; Aluno 1: “...” (Pensativo) 

 

Principalmente o uso da filmadora foi um fator que colaborou para uma grande 

dispersão na primeira etapa da coleta, algo praticamente superado na segunda etapa. Nos 

momentos mais difíceis, ao longo de praticamente toda uma aula a professora precisou retirar 

os alunos de perto da filmadora, repreendendo-os. Nestas ocasiões sentimos uma grande 

dificuldade em manter a nossa concentração, temendo, inclusive, pela filmadora, que poderia 

cair com a proximidade insistente de muitos deles. Precisamos confessar que também nos 

sentimos particularmente irritados e impacientes com a insistência deles e pensávamos como 

estaria, naqueles momentos, se manifestando “a nossa” resiliência. 
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Ao mostrarmos as cenas de agitação dos alunos em função da filmadora, Graziela 

refletiu que deveria ter tido flexibilidade e capacidade de improvisação para mudar o 

planejamento do dia, sugerindo uma proposta mais atraente para os alunos, o que nós 

concordamos. Essa postura crítica, inclusive, foi uma constante em sua prática (recorte 24). 

 

Recorte 24 (M2U00434-01:37) 

Graziela: [...] precisa primeiramente se planejar. Depois que ele se planejar tem que 

fazer uma autoavaliação e tentar fazer melhor. [...] Eu estava desesperada, sem 

controle nenhum. [...] Às vezes eles estão muito “desesperados”
55

 mesmo e você tem 

que parar, chamar atenção para começar a aula. [...] Ou tem que mudar todo o 

planejamento e trabalhar em grupo, lançar algum material concreto. 

 

Apesar de termos localizado situações em que o tratamento dado aos alunos havia sido 

carinhoso, o cansaço e a irritação durante as aulas foi uma constante. Em dada ocasião, por 

exemplo, uns alunos batucavam, cantavam e dançavam em plena aula, vários falavam ao 

mesmo tempo, alguns discutiam, outros gritavam com a própria professora, um cochilava 

(parecendo indiferente ao grupo), outros simplesmente observavam a rua em pé, pela janela, 

ou se sentavam quase de costas para a professora. Diante dessas cenas, Graziela deu-nos a 

impressão de estar confusa, necessitando interromper a aula inúmeras vezes, beirando quase o 

desespero (recorte 25). 

 

Recorte 25 

Graziela: [...] “Gente, presta atenção pelo amor de Deus, [...] eu vou colocar aqui 

(no quadro) o nome dos alunos que não estão prestando a atenção e depois eu vou 

fazer perguntas. [...] Eu não venho para aqui brincar não! Aí fica difícil! [...] Eu vou 

mandar gente ir para casa, viu?”,”Vá cantar em casa, aqui não”, “Menino, não tem 

porta não, é? Você é mal educado!” (Ela falou para um aluno que entrou na sala pela 

janela). Eu já disse que você tem que aprender a falar com as pessoas, que coisa mais 

feia! 

 

Ela precisou segurar os alunos pelos braços ou pelas camisas, forçando-os a se 

sentarem nas cadeiras. Essas atitudes foram compreensíveis, levando-se em conta o fato deles 

                                                 
55

 No sentido de agitados, sem limites. 
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realmente a provocarem, mas certamente não foram desejáveis. A nossa pergunta seria: Daria 

para ser diferente? Estamos falando de posturas firmes, talvez essenciais à sobrevivência do 

grupo e da professora, mas preocupou-nos o excesso de contato físico com os alunos. 

Mostramos essas cenas e pedimos que ela as analisasse, mencionando se não poderia ter agido 

diferentemente (recorte 26). 

 

Recorte 26 (M2U00434-44:47) 

Graziela: Geralmente eu faço dessa forma, mas não com muita agressividade. [...] 

Porque é preciso que ele se sente realmente, preste atenção. [...] Às vezes é preciso 

(segurar pelo braço), porque eles são inquietos mesmo. 

 

Entendemos que atitudes resilientes também são ajudadas pela compreensão 

intelectual das situações, do que se passa com os alunos e também nas aulas. Ela tentou 

refletir, um pouco constrangida, sobre o aluno que dormia em várias aulas suas (recorte 27).  

 

Recorte 27 (M2U00427-45:10) 

Graziela: [...] Sem interesse nenhum (morde discretamente as unhas, demonstrando 

constrangimento). [...] Não sei se ele estava cansado ou a aula que eu estava dando 

não estava dando interesse para ele participar. (silêncio. Depois retoma, falando 

pausadamente) [...] ou precisava ter algo além daquilo que eu estava fazendo para 

chamar a atenção dele [...] ou realmente, estava com sono. [...] É horrível. Eu me 

sinto como se a minha aula não tivesse tendo importância. (e a estratégia dela) [...] é 

chamar, para que ele possa participar mais, dando uma missão para cada um para 

que eles participem. [...] eu geralmente eu chamo (o aluno), pergunto o que é que está 

acontecendo.  

 

Graziela avaliou, diante dos muitos recortes que demonstravam a desestruturação de 

sua turma, que poderia ter agido de forma diferente, mas reconheceu sentir-se, em alguns 

casos, impotente (recorte 28). 

 

Recorte 28 

Graziela: Se mandar para a secretaria eles acham melhor ainda, porque não estão 

fazendo as atividades. Se for mandar para casa “não pode”, porque vai ficar na rua, 
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então vai ter que ficar “nisso aí”. [...] conversar já se conversa muito, já não tem 

mais o que se conversar. [...] Tiro de um lugar (o aluno), coloco no outro... 

 

Apesar de referir o sentimento de impotência diante dos alunos, podemos mencionar 

situações em que ela os enfrentou com segurança. Em certa ocasião um aluno já adolescente, 

por não gostar de ter sido chamado à atenção, levantou-se e chutou uma banca e ela o 

enfrentou (recorte 29). Por entender que alguns alunos, como por exemplo o que acabamos de 

referir, possuem comportamentos agressivos, Graziela não permite que tragam estiletes para a 

escola para apontar os lápis.  

 

Recorte 29 (M2U00569 – 43:20) 

Graziela: “Quer ir para casa? Eu vou ligar para sua mãe agorinha!” (ela diz para o 

aluno). [...] Tem que enfrentar, porque senão ele vai pensar que você está com medo. 

Ele é capaz de fazer coisa pior. [...] ele vem para escola só por causa do “bolsa 

família”
56

 e só vem para cumprir horário e por causa da falta. [...] Tem 14 anos e 

ainda é da 1ª série e não sabe ler. 

 

Diante de tantas situações adversas, perguntamos se ela conseguia separar os 

problemas pessoais de sua atividade docente e vice e versa, e ela nós respondeu que é 

possível, apesar de ser difícil (recorte 30). 

 

Recorte 30 

Graziela: Eu acho que dá para separar [...] A partir do momento que você sai da sua 

casa você tem que deixar seus problemas em casa, não levar para o trabalho. A 

mesma coisa, se você tem um probleminha no trabalho, deixa lá. Em casa você vai 

viver uma outra vida. [...] É difícil, mas a gente tem que fazer isso. 

 

                                                 
56

 O Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda que beneficia famílias em situação de 

pobreza e de extrema pobreza. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e de Combate à fome, 

os objetivos básicos do Programa Bolsa Família, são: I - promover o acesso à rede de serviços públicos, em 

especial, de saúde, educação e assistência social; II - combater a fome e promover a segurança alimentar e 

nutricional; III - estimular a emancipação sustentada das famílias que vivem em situação de pobreza e extrema 

pobreza; IV - combater a pobreza; e V - promover a intersetorialidade, a complementaridade e a sinergia das 

ações sociais do Poder Público (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE COMBATE À 

FOME). 
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Percebemos uma diferença na conduta da professora do começo para a segunda etapa 

de nossas observações, tendo ela na segunda etapa se apresentado mais enérgica e impaciente. 

É muito possível que tenha estado mais estressada pelo cansaço acumulado, em virtude do 

período do ano letivo em que se encontrava. Mas também nos perguntamos se essa mudança 

em seu comportamento não poderia ter ocorrido por estar mais à vontade com nossa presença 

e, por isso, mais espontânea, demonstrando concretamente o seu desagrado frente ao 

comportamento dos alunos. Podemos lembrar ainda mais um fator: ela, neste período, já 

conquistara uma maior intimidade com os alunos, e por isto podia estar mais à vontade para 

corrigi-los, algo que com um mês de aula talvez não fosse possível.  

Graziela referiu que as maiores dificuldades vividas em sua prática docente eram a 

falta de materiais e de engajamento dos pais nas propostas da escola. Apesar disso, 

percebemos que ela teve a iniciativa de buscar compensar algumas faltas, dedicando-se 

ativamente para revertê-las (sobretudo em suas aulas, encontramos muitas atividades 

práticas), sem pensar em desistir, apesar de tudo (recorte 31). 

 

Recorte 31 

Graziela: [...] Se na escola não tem (material) às vezes eu tenho em casa, às vezes eu 

compro, eu faço [...] Eu procuro muito ajuda de outros, de outros amigos, de outros 

professores. [...] A ausência dos pais, o apoio, a participação também incomoda 

muito. [...] Mas eu não penso em desistir não, eu gosto do que faço. 

 

Apesar de todo o cenário adverso, podemos com satisfação mencionar que essa foi a 

turma que mais evoluiu ao longo do ano letivo. Percebemos claramente uma evolução no 

rendimento da maioria dos alunos em relação ao início do ano e acreditamos que isto ocorreu 

por muitos motivos, como por exemplo, um maior vínculo com a professora, maior 

intimidade entre os alunos, maior adaptação à rotina escolar, além da ênfase por atividades 

práticas.  

Em relação às atividades práticas, podemos ilustrar uma aula em que Graziela trouxe 

um „material dourado‟. Tratava-se de um material composto por cem cubos que ela oferecia 

para os alunos explorarem. Em outra aula trouxe uma sacola cheia de letras emborrachadas e 

pediu que procurassem as letras do alfabeto. Esta atividade ocorreu com toda a turma sentada 

no chão, explorando o material. Para ela, as aulas práticas facilitavam o aprendizado dos 

alunos e podemos confirmar que as aulas em que eles estavam mais dispersos, sem dúvida, 

foram as mais teóricas (recorte 32). 



 122 

Recorte 32 

Graziela: [...] não é só estar naquele “bla bla bla” de quadro, mas sim pegar 

materiais mais concretos. [...] se você chegar na sala de aula só com o livrinho e o 

pilot na mão para atividade no quadro, eles não querem nada não. Você tem que 

trazer algo que chame a atenção, porque pelo menos eles ficam quietos e aprendem 

mais [...]. 

 

Além das aulas comumente práticas, Graziela buscava levar em conta o contexto dos 

alunos. Quando, por exemplo, trabalhava na identificação das vogais, utilizava os seus 

próprios nomes. Em outra situação, durante uma aula de matemática, explorou o tema “parque 

de diversões” e mesmo aqueles que nunca foram a um, se empolgaram em imaginar como 

seria e se envolveram animadamente na aula, com o dinheiro de fantasia (recorte 33). 

 

Recorte 33 (M2U00569 – 26:33) 

Graziela: [...] trabalhando o contexto e o interesse deles, fica mais fácil para 

entenderem o conteúdo. 

 

O seu interesse nas aulas também ia além do meramente pedagógico e para nós isso 

foi fundamental. Houve uma preocupação nas aulas em ir além do conteúdo formal das 

disciplinas, sempre buscando refletir com os alunos sobre a importância de agirmos 

decentemente. Ela considerou que a família deveria colaborar neste sentido, mas infelizmente 

não o faz (recorte 34). 

 

Recorte 34 

Graziela: “Não se come de boca aberta!” (enquanto um aluno lanchava); “[...] 

Quando achamos um objeto na sala, a gente tem que perguntar de quem é!”; “Eu já 

disse que você tem que aprender a falar com as pessoas. Que coisa mais feia. Não se 

fala assim, gritando”. [...] Na escola a gente ensina o que é certo, mas a gente 

também tem que ter um retorno por parte dos pais. [...] E eu acho que tem família que 

acha que é só a escola que deve educar, mas o dever não é só da escola, é 

principalmente deles. 

 

Graziela obteve um resultado muito interessante com os alunos, que se mostraram 

engajados e participativos. Sentimo-nos especialmente emocionados e agradecidos por 
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vivenciarmos a conquista desta professora. Ousamos dizer que sua turma parecia outra, pois o 

ambiente era de silêncio e tranquilidade, com praticamente todos os alunos concentrados. 

Inúmeras cenas comprovam isso. Graziela assistiu com satisfação as cenas que selecionamos 

e considerou ter conseguido aprender a lidar com os alunos. A “aprender” com eles (recorte 

35). 

 

Recorte 35 (M2U00569–17:40, M2U00574-10:18, M2U00574-19:00, M2U00574-

26:30 e M2U00575-17:19) 

Graziela: [...] Eu acho que a gente vai aprendendo a lidar com eles, com o dia-a-dia, 

a prática, a conversa, o diálogo é muito importante.  

 

Sobre a sua maior gratificação profissional, Graziela referiu ser o reconhecimento dos 

pais dos alunos em constatar a evolução dos filhos e a qualidade de seu trabalho (recorte 36). 

 

Recorte 36 

Graziela: Quando chega um pai de aluno dizendo que gostou de meu trabalho. [...] 

Isso vai me dar mais força. [...] É saber que no final a gente olha para aquele aluno e 

faz aquela avaliação, tudo que você passou [...] Isso é maravilhoso. 

 

Concluímos a nossa entrevista, como de costume, agradecendo a professora pela 

participação voluntária em todas as etapas da pesquisa, desejosos de que essas vivências 

pudessem repercutir favoravelmente para a sua melhoria não apenas profissional, mas 

também humana. 

 

 

4.2.3 Patrícia – A professora que, em segundo lugar, apresentou menos características 

resilientes 

 

Durante as entrevistas, Patrícia manteve-se bem humorada, risonha, porém 

demonstrando constrangimento e incômodo por participar de nossa pesquisa. Destacamos que 

ela é a professora mais risonha das quatro, o que nos leva a pensar que, na verdade, o seu 

sorriso quase constante parecia defensivo, nervoso, quem sabe a serviço de esconder a sua 

timidez. 
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Normalmente esteve tensa, mantendo os braços cruzados e mordendo os lábios 

durante as nossas conversas. Ela nos pareceu quem mais demonstrou constrangimento durante 

as entrevistas, sobretudo na de autoconfrontação, quando, como qualquer outra professora, se 

deparou com fragilidades em suas aulas. Após desmarcar nosso encontro algumas vezes, 

chegou a limitar a sua disponibilidade de tempo durante a entrevista, alegando que teria um 

compromisso com seu marido e filhos. O incômodo, inclusive, foi verbalizado ao final, 

quando concluímos a sua última entrevista (recorte 1). 

 

Recorte 1 

Patrícia: Terminou, foi? Ai que alegria [...] (risos) 

 

Patrícia apresentou uma postura comumente defensiva, ambivalente, diríamos que 

também rígida. Como veremos adiante, esta rigidez possivelmente resulta de uma 

identificação com a figura materna e uma imensa necessidade de não decepcionar os pais. 

Vamos entender o porquê. 

Ela é casada, mãe de dois filhos, filha única de uma família cercada de tias muito 

presentes em sua vida. Desde as suas primeiras palavras percebemos que ela sentiu um grande 

incômodo em relação a isso, pois tinha a necessidade de esclarecer que, „apesar‟ de ser filha 

única, não se considerava mimada ou diferente das outras pessoas. A repetição dessas 

explicações nos levou a pensar que o contrário possivelmente ocorria. Ela, inclusive, foi 

contraditória quando mencionou “não se incomodar com o fato de ser filha única”, e 

posteriormente, ao justificar a sua opção por ter dois filhos, disse “não achar legal” (recorte 

2). 

 

Recorte 2 

Patrícia: Eu não acho muito legal ser filho único. [...] Eu tinha um receio muito 

grande familiar, porque minha mãe e minhas tias, no máximo tiveram dois filhos, com 

intervalos longos. Minha mãe teve a mim e a um menino e o menino morreu com nove 

meses e ela nunca evitou e realmente nunca mais teve. Depois de um tempo ela teve 

que fazer uma cirurgia, retirou o útero, mas não que ela tivesse evitado. 

 

Ela parece sentir uma necessidade imensa de agradar e de corresponder às 

expectativas dos outros, sobretudo a dos pais (Recorte 3). 
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Recorte 3 

Patrícia: [...] a minha vida sempre foi espelhada para não decepcionar os meus pais 

[...], eu acho que eu nunca fui de dar aperreio
57

 não. Segui uma linha: estudo, 

faculdade, casamento, filhos. Até hoje agradeço muito a Deus, porque ela (a mãe) não 

tem do que se queixar de mim. 

 

Interessante que ela sempre apresentou uma postura de exigência pessoal e também 

em relação aos outros, e como não podia deixar de ser, aos seus alunos. Em seu depoimento 

mencionou que seus pais, sobretudo sua mãe, a quem considerava rigorosa, eram atentos em 

relação à sua educação (recorte 4). 

 

Recorte 4 

Patrícia: Apesar de eu ser filha única, minha mãe tinha uma frase assim: “Eu te dou 

liberdade até o dia que você me passar confiança. Perdi a confiança em você, você 

perde a liberdade”. [...] Eu tive pais que, independente de tudo, sempre me cobravam 

a questão “estudo”, especialmente a minha mãe. [...] Mas não era aquela coisa de 

“pressão”. Chegava em casa, eu fazia atividade. 

 

Ao falar sobre os pais, mencionou que o pai era “um doce de pessoa”, mas que a mãe 

era mais rígida, não parecendo ter tido uma relação muito afetiva (recorte 5). 

 

Recorte 5 

Patrícia: [...] Meu pai é um doce de pessoa, sempre foi. [...] por ser mais pacato, só 

interferia se houvesse necessidade. [...] minha mãe é mais rígida. [...] nunca foi muito 

“aberta”
58

, por ela ter o coração meio duro, mas sempre me dei bem. [...] Quando a 

gente era mais jovem, com medo de falar com ela, ao invés de falar com a mãe 

falávamos com a Tia. [...] Hoje em dia ela já é “aberta” demais com meus filhos. 

 

Ao ser solicitado para que falasse um pouco mais sobre sua família, ela comenta que 

seus pais estão vivos e que estão sempre por perto, „paparicando-a‟ (recorte 6). 

 

 

                                                 
57

 No sentido de preocupação. 
58

 No sentido de acessível. 
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Recorte 6 

Patrícia: Pelo que eu soube, eu era bem esperada [...]. Foi dentro daquele padrão: 

mamãe casou. Sabe aquela coisa bem organizadinha? Passou anos para casar, para 

construir a casa. Financeiramente, na época, eles não tinham uma situação muito 

boa, aí o meu pai foi construir a casa dela. Ela casou dentro da casa dela, vê que 

chique (diz orgulhosa)? [...] E, aos pouquinhos, foram melhorando de vida. [...] Aí 

depois que eu nasci vim para casa e ficou todo mundo me paparicando (risos). 

 

Seus pais costumavam viajar, inclusive para o exterior (recorte 7). 

 

Recorte 7 

Patrícia: Painho e mainha sempre gostaram muito de viajar. No final de semana a 

gente saía, às vezes ia até para um piquenique numa praia. Ela já viajou muito, foi 

para o exterior, [...] o que eu puder dar de apoio aos dois... 

 

Segundo ela, a sua infância foi “normal” (recorte 8). 

 

Recorte 8 

Patrícia: [...] Minha infância foi normal, morava perto de avó, de tia. [...] brincava 

de tudo, era obediente.  

 

A família materna mora no município de nossa pesquisa. Patrícia fez uma importante 

referência como estando fisicamente “no centro” desta família. Para nós, não era apenas 

fisicamente (recorte 9). 

 

Recorte 9 

Patrícia: [...] A casa da minha mãe era de um lado, a da minha avó era do outro, a de 

minha tia era na rua de trás, assim, um círculo. A minha outra tia era numa segunda 

(rua) transversa [...] A família de meu pai morava fora (em outro município). Aquela 

coisa, se você adoece, todo mundo briga para ir com você para o hospital. Quando eu 

fui ter meu bebê estavam as três irmãs, minha mãe, minha tia, minha outra tia, “quem 

vai ficar na primeira noite com ela?” (o marido abriu mão de dormir com ela na 

maternidade). Elas são muito unidas [...]  
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Ela argumenta que não se sentia muito como filha única, nem se considera “mimada” 

porque em sua casa morava uma prima. Interessante que ela desvia a sua resposta para 

justificar que, “apesar” de ser filha única, não se acha melhor que os outros. E nos 

perguntamos? E por que se consideraria? (recorte 10). 

 

Recorte 10 

Patrícia: [...] Não tinha uma irmã de sangue, mas de consideração. Do lado da minha 

casa tinha uma prima que minha avó criou, quatro anos mais velha que eu, e a gente 

se dava muito bem, eu me identificava muito com ela. [...] Ela morava em um lugarejo 

distante e não tinha transporte para o colégio. Quando eu estava com dez para onze 

anos o meu pai pediu para ela morar lá em casa, então eu acho que ela morou por 

uns quinze anos.  

 

Percebemos ciúme em relação à prima (recorte 11). 

 

Recorte 11 

Patrícia: [...] Eu sempre gostava de sair, de dançar, de ir à praia, já ela (a prima) 

não, ela era muito caseira, e mainha falava: “olha aí, ela não gosta de sair [...]”, e 

eu: “olhe, corra das santinhas” (risos). [...] De repente dava uma doida nela, ela saia 

e chegava às quatro horas da manhã, aí eu dizia: “está vendo, é melhor mostrar logo 

como eu sou”. 

 

Ela nos disse ter sido primeiro lugar no concurso da prefeitura e que as pessoas até 

hoje a têm como “aquela criatura”, fazendo referência à admiração que desperta (recorte 12). 

Esta postura de apresentar as conquistas, porém sem assumir seus méritos, como já dissemos, 

será uma constante em seu discurso. Ela diz, inclusive, que queria “ser igual a todo mundo” e 

nos perguntamos o que a faz sentir-se tão diferente?  

O fato de ser filha única possivelmente ocasionou uma carga excessiva de exigência, 

cobrança e perfeição, fadada ao fracasso, já que ela jamais conseguirá atingir o nível de 

perfeição pretendido. Diante desta frustração, é possível que surja uma desvalorização. Como 

sabemos, alguns pais parecem buscar a sua realização pessoal em seus filhos e em se tratando 

de apenas um, comumente se dedicam integralmente a este, podendo fazê-lo sentir-se como 

devedor e refém deste “amor”.  
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Recorte 12 

Patrícia: Eu nunca gostei de ser tratada, assim, por ser filha única, dondoca [...] 

Quando a gente fala que é filha única as pessoas dizem assim: “ah, mas é muito 

dengosa”. [...] Eu acho que eu nunca fui “muito” (grifo nosso) dengosa, [...] eu dizia 

que por eu ter tirado o primeiro lugar no concurso daqui, eu não me achava a melhor, 

me achava esforçada. [...] Quando eu fui fazer magistério, era muito nova e o 

pessoal: “Oh”. [...] Eu ficava revoltada (risos). [...] Eu queria ser igual a todo mundo 

(coça a cabeça). Eu gosto de dar ideias [...] e muitas pessoas interpretam isso como se 

eu fosse um destaque e eu não gosto disso não, às vezes eu me sinto até mal. [...] Eu 

prefiro que você me conheça e você vem e me faz um elogio, mas eu não gosto de me 

auto-promover. 

 

Chegamos a comentar que é natural que pessoas que se esforçam, que estudam, se 

destaquem, mas ela resiste (recorte 13). 

 

Recorte 13 

Patrícia: Eu acho que eu gosto muito da característica da simplicidade [...]. Às vezes 

eu me sinto tímida quando, em determinados locais que a gente está, o pessoal me 

chama. [...] Eu fico arrasada (braços permanecem cruzados, pegando na orelha 

demonstrando timidez). [...] Me sinto um pouco acanhada. 

 

Ela comentou que desde criança se destacava, que era quem possuía as melhores notas 

da turma (recorte 14)  

 

Recorte 14 

Patrícia: [...] Eu me achava até meio rebelde no final do ano, porque eu já alcançava 

a média na terceira (unidade), então na quarta eu não dava à mínima (risos). 

Enquanto tinha gente brigando para chegar no primeiro lugar da sala na quarta 

unidade, a minha meta era primeira, segunda, terceira para passar de média e a 

quarta era livre. Na minha cabeça eu não almejava ser a melhor, eu almejava a 

minha aprendizagem e me sair bem e não repetir de ano.  

 

Contou-nos, inclusive, que havia sido classificada em primeiro lugar no concurso do 

município de nossa pesquisa (recorte 15). 



 129 

Recorte 15 

Patrícia: [...] como o pessoal tinha estudado eu jamais pensava que eu teria passado 

no concurso. [...] Enquanto o povo estava empolgado porque tinha tirado o primeiro 

lugar (três professoras empataram no 1º lugar), eu estava arrasada com o nível (risos), 

foi média 7,0 se eu não me engano. E eu: “Que nível foi esse?” 

 

Esta exigência pessoal parece deixá-la à mercê de uma enorme frustração, porque por 

jamais poder alcançar o ideal, nega o possível, o “si mesmo”. Sendo assim, ora ela divulga as 

suas conquistas, seus “primeiros lugares”, ora despreza as suas vitórias, colocando o seu 

desempenho quase que como uma obra da sorte, do acaso, assumindo, por fim, ser 

acomodada.  

Seu nível de exigência era tamanho e sua tolerância à frustração tão pequena, que, 

segundo ela, quase abandonou a faculdade (nas vésperas das comemorações) por ter que fazer 

uma prova final e acreditar que não conseguiria. Temos dúvidas quanto ao fato de se faria isso 

realmente ou se na verdade pretendia chamar a atenção da família e dos amigos, como, aliás, 

conseguiu (recorte 16). 

 

Recorte 16 

Patrícia: Quando eu cheguei no oitavo (período) eu peguei uma professora carrasca 

de Psicologia. [...] Eu me lembro que eu cheguei em casa e disse para os meus pais, 

para todo mundo: “olhe não vai ter formatura nenhuma”. Ela (a sua mãe) foi buscar 

minha tia quando eu disse que não queria mais formatura. A prova final era na 

véspera da aula da saudade. [...] Eu passei a madrugada toda estudando. Inclusive no 

dia da prova final, a turma da noite veio toda dar apoio à gente. [...] Passamos três. E 

eu tirei dez na final (rindo).  

 

O senso de responsabilidade aparece como algo constante (recorte 17). 

 

Recorte 17 

Patrícia: [...] Tinha a minha liberdade, tinha o meu trabalho, [...] o dinheiro que eu 

tinha era meu, não era para estar dando ajuda dentro de casa, porque, graças a Deus, 

nunca precisou [...]. Quando eu fui fazer faculdade eu pedi para pagar, para ter certa 

responsabilidade. [...] Durante seis meses ela pagou (a mãe), depois é que eu comecei 

a pagar, [...] essa questão de independência mesmo. 
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Em relação ao seu casamento, comentou ser muito feliz. Ela passou três anos para se 

casar, segundo ela, para saber se valeria à pena investir na relação. Parece-nos que se trata de 

uma vida permeada pela busca da perfeição, rigorosamente planejada, como, aliás, foi a dos 

pais (recorte 18). 

 

Recorte 18 

Patrícia: [...] se eu não tivesse casado com ele, eu casaria com o mesmo. [...] eu tive 

um ano de conhecer, um ano de namoro e um ano de noivado. No dia que eu noivei eu 

marquei a data do casamento. [...] Eu tinha uma vida razoável e eu não ia sair da 

minha casa para estar passando por maus momentos. [...] eu tinha meus dois 

empregos, minha vida estabilizada]. [...] eu sou daquela que, financeiramente, graças 

a Deus eu sou independente de pai e mãe. [...] Podia não ganhar muito dinheiro, mas 

se eu quisesse até morar só eu poderia, então eu fui ver se valia à pena, porque eu via 

o casamento da minha mãe e do meu pai muito estruturado, muito organizado. [...] 

Mainha vai fazer 39 anos de casada. 

 

Em relação aos filhos, como já imaginávamos, disse ser exigente (recorte 19). 

 

Recorte 19 

Patrícia: [...] apesar de ser brincalhona, enquanto “educação”, enquanto “estudo”, 

com meus filhos, eu sou rígida, do jeitinho que minha mãe foi comigo (risos), é a 

referência. [...] Hoje em dia eu posso sustentá-los, mas amanhã eu não sei se eu estou 

viva [...], então eles têm que ter um norte. [...] “Eu me acabo”, o pai, escola 

particular, isso e aquilo, então tem uma cobrança em cima disso. 

 

Quando questionada sobre os bons e maus momentos que a fortaleceram, nos chamou 

atenção o fato de que todos os momentos foram considerados bons, com exceção do acidente 

ocorrido com seu pai, que ainda assim, foi amenizado por uma postura superprotetora de sua 

mãe. Patrícia mencionou que foi poupada de se envolver no problema, por uma mãe 

considerada por nós como “poderosa”, que passou a dar conta de tudo sozinha, sem deixar 

que ela entrasse em contato direto com a preocupante realidade que estavam vivendo, ao 

ponto dela lembrar mais do desempenho da mãe do que do sofrimento do pai (recorte 20). 
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Recorte 20 

Patrícia: Trágico na minha vida foi o acidente do meu pai. Ele passou 15 dias em 

coma, melhorou, mas até hoje tem sequelas. [...] hoje eu vejo que aquilo não me toca 

tanto. Eu vejo mais a imagem de minha mãe sendo “o tudo” dentro de casa, pai e mãe 

[...]. Passou a ser a chefe da casa [...] Independente da situação, ela “segurou as 

pontas
59

” de uma forma, que a minha vida continuou da mesma maneira. [...] me 

deixavam naquela base do estudo, por ser muito nova na época, treze para catorze 

anos. [...] mas aquilo, hoje eu vejo, não me toca tanto. Eu não abri mão das minhas 

coisas por causa da doença de meu pai. Eu vejo mais a imagem de minha mãe sendo 

tudo dentro de casa. Ela (a mãe) passou a ser o “chefe da família”, nunca deixou 

faltar nada para gente. [...] Ela é muito organizada, durona, porque passou a ser o 

pai e a mãe da família. 

 

Patrícia comentou que a superação do problema de seu pai deveu-se ao alicerce 

familiar e à religião (recorte 21). 

 

Recorte 21 

Patrícia: Eu coloco a questão familiar em tudo isso. [...] A família e também a 

religião, porque a minha família é muito católica. Então, a gente nunca deixou se 

abater por conta daquilo (o problema de saúde de seu pai) [...].  

 

Perguntamos onde ela encontra forças para enfrentar as adversidades (recorte 22). 

 

Recorte 22 

Patrícia: [...] acho que é Nele mesmo. No momento que eu me tranco no meu quarto, 

no meu mundo, [...] é com Ele mesmo”. 

 

Ao ser questionada sobre a sua visão de espiritualidade, de religião, Patrícia comentou 

que se sente devedora, mas acredita que a prática religiosa não é fundamental para que ela se 

manifeste (recorte 23). 

 

 

 

                                                 
59

 No sentido de assumir tudo sozinha. 
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Recorte 23 

Patrícia: [...] quando eu tiver um tempo na minha vida eu vou me dedicar a algo na 

igreja católica, porque infelizmente a minha vida é muito corrida, mas aos sábados eu 

vou à missa. [...] mas eu pretendo me identificar com alguma coisa, procurar um 

grupo de evangelização. Eu tenho vontade, apesar de ser tímida para tal coisa. [...] 

Eu acho que eu estou devendo para com a igreja, não para com ela, mas para com 

Aquele lá de cima mesmo, porque às vezes a gente tem tempo para tanta coisa e 

esquece. Eu acho que a questão da espiritualidade é crer em Deus, em Jesus. No 

momento que eu estou aqui, que eu falo sobre Ele, a coisa já está acontecendo.  

 

Interessante que ela encara o pagamento de uma promessa como talvez uma 

“quitação” pela graça recebida, colocando uma restrição no ato, apenas pelo fato de um 

possível esquecimento do prometido (recorte 24). 

 

Recorte 24 

Patrícia: [...] no final de ano eu tenho mania de dar cestas básicas em agradecimento 

pelo o que Ele fez comigo. [...] Não é que eu seja contra, mas eu acho que a pessoa 

que faz promessa tem que ser uma pessoa determinada, organizada (risos) e lembrar o 

que prometeu, porque eu me esqueço, eu sou rebelde (risos). [...] As graças que eu 

alcanço normalmente eu tento agradecer, dou alguma coisa, mas a questão 

“promessa” eu acho complicado, porque sou rebelde. 

 

Ela participava ativamente da igreja e referia que nos momentos de desespero, de 

repente, o problema era superado (recorte 25). 

 

Recorte 25 

Patrícia: [...] Participava ativamente da parte Carismática. [...] Participava de 

missa, de coral, era coordenadora do grupo jovem, tudo eu estava metida no meio, 

gincana. [...] A igreja é um lugar em que eu sinto bem, faço minhas preces. (...) Eu 

pego o meu tercinho, que me acompanha sempre. [...] Já aconteceu de eu às vezes 

estar tão agoniada e de repente acontecer coisas que só Ele podia fazer. [...] Os 

desesperos, graças a Deus, financeiros não são, a minha vida é dentro da minha 

linha, eu não posso ultrapassar uma coisa, isso aí eu tenho consciência. [...] 
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Momentos normais do dia-a-dia, às vezes até mesmo de trabalho, de cansaço, doença 

de filho. [...] Brigas normais que a gente tem no dia-a-dia... 

 

Interessante que normalmente busca a oração pela questão familiar, para proteger a 

sua família (recorte 26).  

 

Recorte 26 

Patrícia: Normalmente pela questão do dia, a questão familiar, para agradecer, para 

proteger o dia-a-dia da gente, para família. 

 

Ao pedir para fazer uma análise sobre o que dela se mantém ao longo dos tempos, ela 

mencionou ter sido a responsabilidade (recorte 27). 

 

Recorte 27 

Patrícia: A responsabilidade. [...] Antigamente eu não tinha responsabilidade dentro 

da minha casa, era só com o estudo. [...] depois de “eu me entender por gente” eu 

tinha responsabilidade com estudo, com a família, com filho. 

 

Considerou que passar a dizer o que pensa, sobretudo aos pais, foi uma conquista da 

maturidade (recorte 28). 

 

Recorte 28 

Patrícia: [...] por conta da própria idade, a gente passa a ter mais maturidade e 

aprendi a dar respostas. [...] Agora é que eu encaro meus pais. Às vezes eu converso 

determinadas coisas com eles que eu acho que eles têm que ouvir. Meu pai, nem tanto, 

[...] é muito maleável, mas mainha, por ser aquela pessoa mais durona, sempre tinha 

aquela questão “do dizer”. [...] Quando ela (a mãe) erra, eu já sou de conversar, 

mesmo que ela fique com raiva de mim e ela fica. [...] não só com ela, mas com 

qualquer um. [...] Nunca tive uma linguagem muito aberta com mainha, ela era muito 

rígida nesse ponto.  

 

Ao perguntarmos se valia à pena viver, considerou que sim e o sentido de sua vida era 

a sua família (recorte 29).  
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Recorte 29 

Patrícia: Para mim vale. Graças a Deus eu sou de bem com a vida (risos). [...] Tenho 

a minha família, meus filhos e meu marido.  

 

Sobre se era feliz, Patrícia disse ser, mas o interessante é que ao seguir em sua 

resposta, considerou que não era triste, como se a alegria fosse o mesmo que felicidade. Em 

uma ocasião nos falou sobre um trecho da música “smile”, de Charlie Chaplin, que dizia 

parecer com ela. O trecho referia o mesmo que ela respondeu na entrevista (“[...] e ao notar 

que tu sorris, todo mundo irá supor, que es feliz”), nos levando a pensar que ela era menos 

feliz do que parecia (ou queria parecer). 

É preciso lembrar que ela foi a mais sorridente de todas as professoras da presente 

amostra, apresentando um sorriso considerado por nós como defensivo, podendo tanto 

resultar de uma necessidade de agradar o outro, quanto para mostrar que estava bem e que 

nada a incomodava. As duas possibilidades se encaixam em seu perfil. Em vários momentos, 

inclusive, buscou minimizar os seus problemas (recorte 30). 

 

Recorte 30 

Patrícia: [...] Sou, não sou triste não. Eu não sei quem é feliz por todo o tempo, mas, 

graças a Deus, eu não tenho problema não. A tristeza é mediante alguns 

“probleminhas”, porque ninguém é por completo. [...] As pessoas me vêem muito 

sorridente e acham que eu não tenho problemas, mas eu tenho, eu sou ser humano 

(risos). [...] eu também tenho direito, quero ficar quietinha. [...] Eu estava dizendo 

para as meninas, que essa coisa com Ana Lúcia está sendo até boa, porque eu estou 

“botando para fora” coisas que eu não falaria para ninguém. Apesar de que, como eu 

digo a você: eu sou feliz.  

 

Ao ser solicitada a falar sobre o que poderíamos colocar sobre ela em uma hipotética 

apresentação de um livro, ela se constrange e retoma o fato de ser filha única e o incômodo 

que sente ao ser avaliada, segundo ela, de modo não merecido pelas pessoas que a enxergam 

melhor do que na realidade diz ser (recorte 31). 

 

Recorte 31 

Patrícia: (Risos) Essa parte foi muito forte. Não sei, não sei, não sei (cruzando os 

braços, demonstrando constrangimento). [...] uma pessoa simples, não tem muita 
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besteira. [...] Às vezes as pessoas só de me olhar, por conta dessa questão de estudo, 

de ser filha única, me vêem com outros olhos e eu fico arrasada porque eu já disse 

que não sou. [...] eu não sou uma pessoa muito fácil de fazer amigos. [...] eu posso até 

ter vontade de lhe conhecer, mas dificilmente vou chegar perto. [...] Aí diverge um 

pouco das minhas gargalhadas, porque as pessoas pensam que “eu sou essas 

gargalhadas”, mas é uma característica minha gostar de rir.  

 

4.2.3.1 Impressões sobre a prática docente 

 

A seguir apresentaremos algumas informações acerca do início da vida profissional de 

Patrícia, o apoio familiar recebido, bem como aspectos de sua atuação como professora. 

Como realizado como todas as professoras, registramos informações relevantes das aulas que 

observamos e/ou filmamos, bem como solicitamos que a professora comentasse alguns 

recortes de filmagens. 

Antes de começarmos a apresentar, especificamente, aspectos referentes às suas aulas, 

iremos apresentar alguns depoimentos sobre a escolha de sua profissão e o incentivo que 

recebera da família, sobretudo de sua mãe (recorte 32). 

 

Recorte 32 

Patrícia: [...] não era que eu tivesse dom para a coisa, mas a minha família quase 

toda era professora, então a gente se identifica. [...] fui me infiltrando. [...] Meu pai, 

por ser mais pacato, só interferia se houvesse necessidade, mas mainha: “vá fazer 

magistério”. 

 

O que mais a gratifica na profissão? (recorte 33) 

 

Recorte 33 

Patrícia: Eu gosto de ver o resultado dos meus alunos [...] Por exemplo, hoje em dia 

eu tenho uma aluna que é professora na escola que eu ensinava. [...] é gratificante eu 

ver que aquela “coisinha” que começou ali comigo ter progredido. 

 

Ela mencionou as características fundamentais aos professores que acredita possuir 

(recorte 34) 

 



 136 

Recorte 34 

Patrícia: Primeiro se identificar com a causa. Eu tenho condições de ensinar em uma 

faculdade, mas eu me identifico com crianças. Já pediram o meu currículo [...], mas 

eu não tenho vontade. [...] Segundo, tem que ter um bom domínio de sala [...], uma 

boa didática, vir estimulado para a escola. [...] Eu acho que eu sou persistente com os 

meus alunos, eu sou preocupada com a questão do alfabetizar [...] Eu me acho 

esforçada, gosto de ver as coisas funcionarem. 

 

Patrícia comenta sobre a avaliação que fazem do trabalho dela e, para variar, se 

diminui (recorte 35). 

 

Recorte 35 

Patrícia: [...] Eu faço o meu trabalho sério, mas não me acho aquilo que as pessoas 

dizem. [...] não me identifico com todos os adjetivos que me dão. [...] Isso me 

incomoda, porque eu fico com medo de não dar o rendimento que essas criaturas 

acham que eu sou capaz de dar.  

 

No que diz respeito a possíveis problemas que tenha enfrentado como professora, 

reconheceu suas limitações (recorte 36). 

 

Recorte 36 

Patrícia: [...] Às vezes você começa um trabalho em sala e não tem continuidade em 

casa, então você é mãe, psicóloga. [...] Você tem tudo para progredir e não progride 

porque não tem o apoio familiar, que a própria criança não tem.  

 

Quanto a ter pensado em abandonar a profissão, confessou que sim (recorte 37). 

 

Recorte 37 

Patrícia: [...] eu já pensei em sair, porque querendo ou não a sala de aula também é 

um desgaste. Você se realiza, mas é um desgaste e eu tinha dois municípios. [...]. Hoje 

eu chego mais tranquila [...] porque no outro município eu não sou professora, eu sou 

inspetora. [...] Às vezes as pessoas questionam comigo “você tem estudo e está na 

sala de aula, podia investir em outra coisa”.  
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Patrícia, inclusive, comentou que seu esposo a acha acomodada, pois ela poderia ter 

conseguido trabalhar em outros lugares. Ela nos disse que havia passado em um concurso na 

prefeitura do Recife, mas que nem havia se apresentado, tendo preferido “ficar onde estava”. 

Disse, também, que já haviam pedido o seu currículo para trabalhar em diversos locais no 

Recife, escolas conhecidas, mas que “ela não quis”. Destacou que poderia estar trabalhando 

em outro lugar “se quisesse” (recorte 38). 

 

Recorte 38 

Patrícia: [...] Poderia até ter mais estudo, mas me acomodei, porque terminei a pós-

graduação, faz o que? Cinco, seis anos [...] mas diante da vida que eu tenho, posso 

até melhorar, mas eu sou feliz com o que eu tenho, entendeu? 

 

Sobre ser capaz de separar os problemas pessoais dos profissionais, afirmou não só 

conseguir, como aproveitar o trabalho para “esquecer o mundo lá fora”. É possível que o 

mundo que ela buscasse esquecer fosse o das cobranças e das expectativas (recorte 39). 

 

Recorte 39 

Patrícia: [...] Dificilmente eu trago problemas de casa para o trabalho. Ao contrário, 

eu ainda acho o meu trabalho uma válvula de escape [...] Quem me conhece sabe que 

dificilmente eu estou misturando, dificilmente eu desconto em criança ou algo 

parecido, pelo contrário. Eu acho que no momento que eu chego ao meu trabalho eu 

esqueço o mundo lá fora. 

 

Abordando especificamente sobre a nossa presença em sala de aula, podemos dizer 

que, do primeiro ao último dia, Patrícia estava visivelmente incomodada. Ela, sem dúvida, foi 

a professora que mais demonstrou constrangimento e desconforto por participar de nossa 

pesquisa, desde o questionário, entrevistas até as nossas observações e filmagens de suas 

aulas, foi a quem mais nos procurou para conversar e a que mais demonstrou incômodo em 

participar da entrevista de autoconfrontação.  

Selecionamos 78 recortes, cujas temáticas foram analisados por Patrícia em um pouco 

mais de 1 hora de entrevista. Logo que começamos a sua entrevista, ela expressava 

corporalmente a sua tensão, mordendo os lábios, mantendo os braços dobrados sobre a 

barriga, segundo ela, “por hábito”. 
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Para Silva et al. (2004), a linguagem não-verbal, por sua espontaneidade e difícil 

controle, é vista como manifestando intenções que, na maioria das vezes, não se deseja ou se 

pode exprimir. Neste sentido, durante a nossa filmagem das aulas, Patrícia sorria 

nervosamente, olhava insistentemente para a filmadora e perguntava quanto tempo ainda 

restava para o término da gravação, dizendo ser “muita pressão psicológica”. Ilustramos esse 

fato com o ocorrido no último dia da filmagem da primeira etapa, quando ela nos recebeu 

satisfeita, dizendo: “Hoje acaba, né?” 

Em uma dada ocasião, durante a aula, nos observava de longe, rindo e comentando 

que não perdíamos tempo, que estávamos registrando tudo em nosso computador. Ela, 

inclusive, chegou a perguntar se podia ler as nossas anotações, o que obviamente negamos. 

Em outra ocasião, desejou saber se estava “tão ruim assim”, mas sempre nos mantivemos 

discretas, sem comentarmos nossas observações
60

.  

Patrícia acabou por fazer uma análise espontânea e bem coerente das demais 

participantes da pesquisa
61

. A seguir, o recorte 40.  

 

Recorte 40 

Diálogo 

Patrícia: “Ela tá „viradinha‟ hoje (rindo para nós). Eu sou a mais „atacada‟ das 

quatro, não, é?” 

Pesquisadora: “Por que?” 

Patrícia: “Porque eu acho... Eu acho que quem tem uma característica mais parecida 

comigo é Isadora. A personalidade dela é bem mais forte do que a minha, agora eu 

acho ela uma excelente profissional! Não mexa „nos calos‟ dela não, que ela fala tudo 

(risos). Eu acho Laura mais calma”.  

 

Antes de mencionarmos, especificamente, a dinâmica das suas aulas, descreveremos 

brevemente as características físicas da sala de aula. Sua sala de aula era ampla, mas abafada, 

apesar da existência de um ventilador na parede. Havia um quadro branco, piloto e apagador, 

duas janelas voltadas para a rua, um bebedouro e um armário. Ela nos informou que 

normalmente dava aulas de portas abertas, mas justificou mantê-las fechadas em dias de 

                                                 
60

 Houve um compromisso em darmos uma devolutiva da participação da pesquisa através de encontro 

previamente agendado, individualmente. Isto, inclusive, esteve expresso no Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido – TCLE. 
61

Todas as participantes da pesquisa se conheciam. Coincidentemente, foram selecionadas duas professoras de 

uma escola e duas de outra. As escolas estavam situadas em uma mesma rua, uma na frente da outra. 
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filmagem, para evitar que as crianças das outras turmas ficassem “agitadas”. Em certos 

momentos alguns alunos se debruçaram para observar o movimento externo, indiferentes ao 

que ocorria na aula. Havia a mesa da professora e cadeiras de braço para todos sentarem.  

No que diz respeito à qualidade vocal, podemos dizer que Patrícia apresentava uma 

rouquidão discreta, com intensidade vocal mediana, tendendo a forte e tom grave. Para ela, 

sua voz favorecia uma percepção de autoridade por parte dos alunos. De fato, dificilmente 

precisou aumentar a intensidade da voz, utilizando outros recursos quando queria chamar a 

atenção dos alunos, como por exemplo, contar de um até três e/ou bater palmas (recorte 41). 

 

Recorte 41 

Patrícia: Eu já acho o meu tom de voz muito grosso, muito forte. Então eu não acho 

que há necessidade de gritar (risos), eu já imponho autoridade por conta do tom de 

voz, e por este motivo eu só faço o alerta “um” e às vezes não faço nada.  

 

Perguntamos o que ela achava de sua expressividade corporal e postura corporal 

habitual (comumente de braços cruzados) (recorte 42). 

 

Recorte 42 

Patrícia: [...] Eu acho que eu me movimento muito. É como eu digo, “tem turmas e 

turmas” e essa turma requer mais. [...] (quanto aos braços cruzados) É mania mesmo 

(risos). 

 

Durante os dias em que estivemos presentes, a turma variou entre 13 e 16 alunos. 

Como referimos anteriormente, tratava-se de uma segunda série. Logo nos primeiros 

encontros, Patrícia aproximou-se, como sempre sorrindo, para nos dizer que havia ficado 

curiosa quanto ao tema da pesquisa “Resiliência” e que havia lido sobre o assunto, afinal, “se 

ela era um objeto de estudo, tinha que se inteirar”. Ela foi a única professora que verbalizou 

sua curiosidade em relação ao fato de ser sujeito de nossa pesquisa e buscou se informar a 

respeito. 

Em relação aos alunos, como era de se esperar, ficaram muito inquietos com a nossa 

presença, mas ao longo dos encontros, terminaram por ficar quase que indiferentes. O 

interesse deles também variou de acordo com o andamento das aulas. Se a proposta da 

professora não fosse atraente, a probabilidade de nos cercarem de modo curioso era 

evidentemente maior (recorte 43).  
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Recorte 43 

Alunos conversando sobre o nosso computador 

Aluno 1: “Quanto custa? Custa mil?” 

Aluno 2: “Custa seis mil!” 

Aluno 1:“Seis mil? Se for seis mil, dá para comprar duas casas!!”  

 

Como observamos a prece no início de algumas aulas de Laura e Graziela (as duas 

mais resilientes do grupo), perguntamos se Patrícia também realizava esta prática. Ela referiu 

que rezava “em todas as aulas”, apesar de jamais termos visto (recorte 44). 

 

Recorte 44 

Patrícia: [...] Eu rezo. Normalmente quando você chegava, eu já havia rezado. Eu 

acho importante pelo menos uma oração por dia, porque eles não fazem em casa, a 

maioria não faz. [...] No começo eu pedia que eles fizessem uma oração pessoal, [...] 

mas não funcionou muito e eu parei. Rezo o “Pai Nosso”, porque é uma oração 

universal, assim que a gente entra na sala. (A importância da prece) [...] para mostrar 

que existe um Deus Todo Poderoso, porque eu acho que em casa, na família, a 

religião está meio distante de tudo. 

 

De antemão informamos que chamou-nos atenção a forma como os alunos estavam 

sentados, pois eles se distribuíam em quatro filas. Tivemos, inclusive, a oportunidade de 

presenciar Patrícia solicitando que ajeitassem as cadeiras, pois estavam saindo do 

alinhamento. Ela justificou que a estrutura física da sala de aula impossibilitava outra 

arrumação, mas acredita que há vantagens em se trabalhar em círculo, pois favorece a 

socialização entre os alunos (recorte 45). 

 

Recorte 45 

Patrícia: [...] é a questão da estrutura física. [...] Em turmas menores eu sempre 

gostei de trabalhar em semicírculo, porém, a própria arrumação da sala ali não dava 

certo por conta do quadro, ele é pequeno. [...] a sala é quente e não dá para fechar a 

janela direto (justificando que a claridade também atrapalha a visualização).  
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Ela disse que permitiria que os alunos saíssem de trás dos outros se a justificativa 

fosse por não estarem enxergando com clareza o quadro. Caso não fosse por este motivo não 

permitiria, porque poderia “bagunçar” a sala.  

A organização (ou rigidez) de Patrícia também foi percebida no dia que precisamos 

mudar de sala (a que estávamos, estava com as grades sendo pintadas e o cheiro estava 

incomodando) e ela não deixou os alunos saírem livremente. Eles iam saindo aos poucos, na 

medida em que ela permitia.   

O rigor, inclusive, nos lembrou um comentário feito a respeito de seu “domínio de sala 

de aula”. Em nenhuma ocasião notamos “perda de controle” com os alunos, mas apesar de 

entendermos que, em se tratando de crianças, nem sempre se pode construir regras 

democráticas, não é possível esquecer que a “imposição de regras” por si só, pode representar 

uma postura de autoritarismo, que ocorre no sentido oposto ao da autoridade, que se processa 

sem imposições, sendo legitimamente conquistada (recorte 46). 

 

Recorte 46 

Patrícia: [...] A minha sala de aula é o meu mundo, então eu tento me impor. Meu 

ritmo é esse, se você faz errado lá fora tudo bem, mas aqui dentro da sala eu quero 

desse jeito [...] Às vezes eu acho que eu sou até meio “chefão” e isso impõe respeito, 

apesar de que tem a questão da afetividade. [...] Se eu tiver que passar uma semana 

em um curso, quando eu volto teve briga, fulano puxou o cabelo de sicrano e na 

minha aula isso não aparece comigo. [...] Eu não consigo perder muito a cabeça, 

porque eu acho que esse é meu estilo.  

 

Patrícia esteve comumente atenta às necessidades dos alunos e destacamos que ela, 

reiteradas vezes, mencionou positivamente seus acertos (recorte 47). 

 

Recorte 47 

Patrícia: [...] muito bem, da próxima vez todo mundo acerta, [...] Ótimo, parabéns! 

 

Precisamos, neste momento, referir possíveis contradições. Em algumas situações 

identificamos a iniciativa de deixarem a sala limpa e organizada, quando, por exemplo, 

verificamos vários alunos varrendo a sala, após realizarem uma atividade com tesoura e 
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sujarem o chão. Em contrapartida, constatamos várias situações em que a própria Patrícia 

fazia as pontas dos lápis dos alunos em qualquer local, sujando o ambiente
62

 (recorte 48). 

 

Recorte 48 

Patrícia: [...] Eu não suporto uma sala bagunçada, independente de qualquer 

trabalho que eu faça de recorte, de colagem. [...] Eu me sinto mal em ver a sala de 

cabeça para baixo e tento manter a sala organizada. Essa organização já é uma 

característica minha. [...] As supervisoras, quando entram em minha sala, até dizem: 

“Puxa, a sua sala é muito organizada”. Isso até me envaidece, mas por outro lado 

“meu Deus, será que eu sou tão durona?” 

 

Como dissemos, quando desejava obter um bom comportamento dos alunos Patrícia 

usava a estratégia de contar de um até três sempre que queria que retornassem para suas 

bancas. Muitas vezes dava certo, mas em outras situações, de tanto agir desse modo, os alunos 

pareciam não se intimidar, chegando até a zombar da situação (recorte 49). 

 

Recorte 49 

Os alunos: [...] “três e meio” (enquanto sorriam) 

 

Questionamos como ela encarava essa estratégia (recorte 50). 

 

Recorte 50 (M2U00423-21:50)  

Patrícia: [...] É uma forma de chamar a atenção deles, quando já estão passando dos 

limites. E acho que é até uma forma de eu não está gritando. [...] é uma forma de 

alertá-los.  

 

Percebemos mais uma contradição na prática de Patrícia. Antes de ver os recortes que 

havíamos selecionado, ela havia considerado que ficava sempre atenta e em alerta aos alunos, 

propondo de imediato uma atividade (recorte 51). 

 

 

 

                                                 
62

 Não temos a informação se ela própria, após o expediente, varria a sala. Mas mesmo que assim o fosse, sua 

atitude não representa um modelo a ser seguido. 
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Recorte 51 

Patrícia: [...] eu fico no “alerta” (risos). [...] Penso de imediato em uma atividade 

extra, [...] alguma coisa para ocupá-los.  

 

Porém, encontramos vários recortes que comprovaram a falta de proposta de Patrícia, 

favorecendo a dispersão dos alunos. Em algumas aulas, o seu procedimento de corrigir as 

atividades dos alunos individualmente, fez com que aqueles que já tivessem concluído suas 

tarefas ficassem dispersos e agitados, enquanto ela continuava corrigindo as tarefas dos 

demais. Encontramos vários recortes que comprovam isto (recortes 52, 53 e 54).  

 

Recorte 52 (M2U00429-07:26): Alunos debruçados na janela 

 

Recorte 53 (M2U00577-44:48): Alunas brincando de pular elástico 

 

Recorte 54 (M2U00577-48:30): Alunos jogando bola de gude 

 

Depois de assistir os recortes explicou que, na verdade, havia permitido aquela 

situação porque já estava próximo à hora do lanche (recorte 55).  

 

Recorte 55 

Patrícia: (ela assiste aos recortes balançando a cabeça, com os braços cruzados). [...] 

isso aí, se eu não me engano, estava próximo do recreio, se eu não me engano (ela 

repete). [...] quando eu estou fazendo a correção, eu permito que eles brinquem. Às 

vezes eu vou buscar o quebra-cabeça lá na secretaria para eles não ficarem tão 

ociosos. 

 

Na verdade, a situação dos alunos jogando bola de gude e as meninas brincando de 

elástico ocorrera após o recreio (40 minutos após) e não antes. Patrícia justificou a situação do 

recorte comentando que quando o intervalo entre uma atividade e outra é pequeno, ela às 

vezes deixa de propor algo. O que nós acreditamos é que esse tipo de “permissão” não só 

atrapalharia o rendimento e a concentração do restante da turma (já que eles faziam certo 

alvoroço), como também nos surpreendeu, em se tratando de uma professora 

reconhecidamente exigente, cujas bancas dos alunos não deveriam sequer sair do alinhamento 

original (recorte 56). 
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Recorte 56 

Patrícia: [...] mas às vezes foge (mão cobrindo o queixo, ao constatar que nos recortes 

que mostramos, na realidade, não havia uma proposta clara). [...] Muitas vezes eles 

fogem e quando eu vejo, eu tento passar uma atividade (ela insiste). [...] Pelo menos 

numa hora dessas, eles estão quietos (?), sem estar perturbando o outro, sem estar 

brigando. O meu medo maior é a violência, entendesse?[...] Às vezes o tempo é tão 

curto entre uma atividade e outra que não se faz necessário. Quando não, eu pego um 

joguinho, algum livrinho [...] Nesse momento eu peguei o gibi, porque normalmente 

na sexta-feira eu gosto muito de dar livros para eles lerem. 

 

Em outra situação, quando tentamos discutir uma cena em que os alunos estavam 

vivendo uma completa bagunça durante a aula, ela novamente nos disse que isso “era 

normal”, mas nos perguntamos: cadê a sua exigência e autoridade? Nestas ocasiões ela nos 

pareceu a professora que se considerava tão “rigorosa” (recorte 57). 

 

Recorte 57 

Patrícia: [...] normal. Esse é o jeito deles mesmo. Muita energia [...]. Eu acho que 

toda sala é assim mesmo. Às vezes eu penso que a minha é pior. [...] Será que a minha 

é mais danadinha do que a de todo mundo? Mas isso é normal, eu estou lidando com 

criança [...].  

 

Logo depois da análise desses recortes, percebemos que Patrícia ficou mais tensa e 

silenciosa, com os braços sempre cruzados. Diante disso, resolvemos perguntar como estava 

sendo para ela essa experiência de estar observando sua atuação em sala de aula, se ela estava 

se sentindo, de algum modo, incomodada. A nossa intenção era observar como ela reagiria 

diante de uma situação, de certa forma, constrangedora, adversa. Mas Patrícia negou qualquer 

incômodo e, em outras vezes, chegou até mesmo a gargalhar, minimizando a importância dos 

recortes que mostrávamos. Sua reação para nós soou defensiva (recorte 58).  

 

Recorte 58 

Patrícia: Não, nem um pouquinho (quanto a estar incomodada), eu estou me achando 

gorda (risos). 
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A turma de Patrícia, ao final do ano, segundo ela, teria um rendimento razoável 

(apenas três ou quatro alunos seriam reprovados). Destacamos que uma prática interessante 

em suas aulas foi a revisão dos conteúdos e perguntamos qual seria importância deste 

procedimento (recorte 59). 

 

Recorte 59 

Patrícia: Eu gosto. [...] Esses meninos já são repetentes, [...] a maioria tem 

problemas de aprendizagem [...] Muitos faltam, então eu acho importante, para 

depois dar continuidade à aula. 

 

Apesar de tratar-se de uma segunda série, dos 16 alunos matriculados, apenas quatro 

sabiam ler. Para suprir essa heterogeneidade, Patrícia adaptava as atividades ao nível de cada 

um deles. Para os que sabiam ler, adotava o livro oficial da série e para os demais, aplicava 

tarefas mais simples.  

Outro aspecto positivo foi ter aproveitado as sugestões dos alunos para criar algumas 

histórias, enredos, personagens, demonstrando, em alguns momentos, flexibilidade e 

sensibilidade para não valorizar as dicas de apenas alguns alunos (recorte 60). 

 

Recorte 60  

Patrícia: [...] Eu não gosto de dar preferência a aluno nenhum. [...] uns meninos têm 

um nível bem elevado e se eu pegar só a dica deles, vão dizer: “tia está dando 

preferência”, “fulano é mais inteligente do que eu”, daí eu “jogo” no quadro (as 

sugestões) para eles optarem pela melhor. 

 

Um aspecto louvável nas aulas de Patrícia foi o fato de se preocupar em transcender os 

limites do conteúdo programático. Ela chegou, até mesmo, a comprar uma bermuda para um 

aluno carente (recorte 61). 

 

Recorte 61 

Patrícia: Eles são muito carentes (suspira). O lanche da sala não sobra, eles repetem. 

[...] A maioria é filho de ostreiro, sobrevive de Bolsa Família
63

, [...] então eu tenho 

                                                 
63

 Vide rodapé da página 120. 
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muita pena deles e eu acho que se não for “andar junto” dentro de sala de aula com a 

educação, a coisa não vai não. 

 

Neste mesmo raciocínio, não perdeu a oportunidade de ressaltar a importância dos 

alunos terem vontade própria (recorte 62). 

 

Recorte 62 

Patrícia: [...] Apesar de serem crianças, acho que a gente tem que despertar a 

responsabilidade de cada um, a vontade própria, até porque eles acabam sendo 

induzidos para muita coisa, [...] então eu gosto de mostrar para eles o que é certo e o 

que é errado. [...] eu às vezes tenho que parar a aula e conversar sobre “n” 

problemas. [...] é uma questão para eles mesmos crescerem enquanto pessoas. 

 

Patrícia, em algumas ocasiões, insistiu carinhosamente para que alguns participassem 

das atividades da aula, parabenizando nominalmente os que obtiveram um bom desempenho. 

Em outra ocasião, ela incentivou um aluno diante do êxito em resolver uma tarefa (recorte 

63). 

 

Recorte 63 (M2U00564-11:40) 

Patrícia: [...] eu não posso deixar que o aluno perca o estímulo. [...] Com uma forma 

mais carinhosa, eu tenho mais retorno do que se eu estivesse gritando “você vai”. [...] 

eu às vezes falo: “alguém quer vir?” [...] O que eu puder incentivar: “muito bem”, 

“parabéns”, eu faço. [...] Para eles isso é de suma importância. [...] esse momento é o 

máximo, porque eles estão sendo parabenizados. 

 

Sua metodologia de ensino fora, muitas vezes, considerada tradicional. Em algumas 

ocasiões escrevia no quadro, realizava ditados ou pedia para que os alunos soletrassem. Às 

vezes, ao fazer perguntas, sugeria que completassem as palavras (recorte 64). 

 

Recorte 64 

Patrícia: “É a chegada da prima...?” („VERA‟, falavam os alunos) 

 

Mas Patrícia também realizou aulas práticas. Ela, por exemplo, utilizou uma cartolina 

para trabalhar os sorvetes que os alunos preferiam e conseguiu dar uma aula divertida, os 
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convocando para irem até o quadro participar da aula. Perguntarmos como ela encarava a 

importância da atividade prática (recorte 65).  

 

Recorte 65 

Patrícia: [...] Eu acho que facilita a aprendizagem deles tocar, pegar, no concreto. 

[...] Mas acho que os educadores confundem um pouco o “tradicional” e o “novo”. 

[...] O pessoal começou a entender que o construtivismo era você não corrigir o aluno 

e a coisa começou a tomar outro rumo. [...] Ao invés de melhorar o sistema do ensino, 

ele passou a cair. [...] Muito educador, eu acho, se perdeu neste estilo. [...] Eu gosto 

de misturar os dois, [...] acho que só o tradicional não faz efeito, mas acho que só 

uma “pitadinha” do tradicional, estimulado com o atual faz efeito. 

 

Em algumas aulas constatamos que ela aproveitou bem o tempo, diversificando as 

tarefas e estando atenta à compreensão dos alunos. Em contrapartida, em outras aulas 

subutilizou o tempo, demorando muito em uma mesma atividade.  

Para ilustrar, apresentaremos uma situação: Uma atividade proposta foi sobre o Dia da 

Árvore. Na ocasião ela distribuiu um papel com esse título e pediu que os alunos lessem o 

texto. Depois distribuiu folhas dobradas e disse que seriam os “livros” que eles iriam 

produzir. Essa atividade durou um bom tempo, com os alunos pintando a figura, cortando-a, 

para depois colar no “livro”. Patrícia chegou a perguntar, após uma hora de trabalho, se 

aquela atividade não estava sendo muito cansativa e se não seria interessante terminá-la no dia 

seguinte. Obviamente a maioria respondeu: “não!!”, pois era de se esperar que as crianças 

estivessem satisfeitas por estarem usando tesoura, lápis de cor e cola. É possível que essa 

pergunta tenha sido feita para dar a ideia de que ela os consultava. 

É válido ressaltar que quando os alunos começaram a pintar, recortar e colar, ela 

chegou a comentar conosco, sorrindo, que essa seria “a melhor hora”. Sem dúvida ela quis 

dizer que dessa forma eles não lhe dariam trabalho. E foi o que ocorreu, pois ela conseguiu 

mantê-los concentrados e interessados na atividade, “não dando nenhum trabalho”. Apesar de 

considerarmos que o fato de o aluno construir algo por conta própria ser sempre positivo, 

questionamos o que de efetivamente pedagógico foi trabalhado nesta aula.  

Podemos mencionar que Patrícia viveu situações adversas em sala de aula. Em uma 

ocasião, ela nos informou que havia um aluno novato na turma, um aluno considerado 
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violento e agressivo, que participava de uma “galera”
64

. O chamaremos ficticiamente por 

João. Ela comentou, em particular, que a mãe de João havia dito que iria entregá-lo ao 

juizado, porque já não o aguentava mais. Disse, inclusive, que ele havia tentado matar o 

irmão. A chegada deste aluno, sem dúvida, representou uma situação ansiógena para toda 

turma. 

Na primeira aula em que estávamos presentes, João sentou-se afastado dos demais, 

mas isso não o impediu de, mesmo à distância, provocá-los e ameaçá-los. O único registro 

que fizemos de seu contato com a professora foi para reclamar que a luminosidade da janela 

estava impedindo-o de enxergar o que estava escrito no quadro. Na aula seguinte já 

comprovamos, com satisfação, que João estava muito mais participativo. Apesar de manter o 

comportamento desconfiado e agressivo do último encontro, respondia as questões feitas por 

Patrícia, inclusive corrigindo-a insistentemente. Ela soube colaborar com a integração de João 

diante dos demais e era visível a satisfação dele e, ao mesmo tempo desconfiança, quando era 

valorizado. Ela expressou legitimamente o seu contentamento diante da melhora da conduta 

do aluno (recorte 66). 

 

Recorte 66 

Patrícia: [...] Para mim eu estava realizada enquanto professora, porque João é um 

menino muito problemático. [...] No momento em que ele começou a participar, o meu 

intuito era trazê-lo mais para junto. [...] Eu estava instigando ele a participar [...], 

tentando valorizá-lo enquanto pessoa. [...] ele é muito sofrido. [...] naquele mês 

(março), a gente ainda estava no processo de integração, para ver como seria no final 

de ano
65

, mas ele foi para o Se Liga, porque ele já ia fazer 14 anos e ainda estava na 

2ª série. 

 

Apesar de ter estado atenta em incentivá-lo a participar das aulas, em alguns 

momentos pareceu incomodada com tantas interrupções e com a tentativa dele de 

desmoralizá-la. Neste sentido, em algumas situações pareceu irônica (recorte 67) 

 

 

 

                                                 
64

 No sentido de um grupo ou uma turma perigosa. 
65

 Pela dificuldade apresentada pelo aluno, ele já ia fazer 14 anos e estava na 2ª série, ele acabou sendo 

transferido para a sala de aula do Projeto Se Liga, por coincidência, a sala de aula da professora Graziela.  
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Recorte 67 

Patrícia: “Será que em 22 anos de profissão eu ainda não aprendi a dar aula? 

Obrigada João, você sabe muito mesmo, sabe mais que os livros!”  

 

A ironia, inclusive, foi rechaçada por Patrícia ao discutir esse recorte na entrevista de 

autoconfrontação, afirmando que seu intuito era estimulá-lo a participar da aula. É possível 

que a forma de abordá-lo tenha servido para assegurar a sua própria preservação, evitando, 

desse modo, um confronto direto com um aluno reconhecidamente agressivo. 

Desde a primeira etapa da pesquisa, inclusive, chamou-nos a atenção o modo como ela 

tratava os alunos. Às vezes as palavras pareceram “exageradamente” carinhosas, o que nos 

fazia pensar que nem sempre o que era falado era, de fato, sincero (recorte 68). 

 

Recorte 68 

Patrícia:  

a) “R. terminou meu amor? Terminou meu lindo?” 

b) “F. meu amor, quando acabar seu lápis amarelo, minha vida, entregue a L., tá meu 

querido?”  

c) “C. volte para seu lugar”. “C. (com maior intensidade) volte para o seu lugar, meu 

amor” (com firmeza e demonstrando impaciência) 

d) “R. não faça isso meu amor, por favor” 

e) “E., meu amor, venha para o seu lugar, venha lindo...” 

f) “Linda e maravilhosa, amores..., vamos” 

g) “R. meu amor, você senta meu lindo? [...] Obrigada, meu amor”. 

 

A nossa impressão era que se tratava de uma estratégia defensiva. E era, pois nestas 

ocasiões ela referiu que já estava se sentindo irritada. Isso nos faz pensar a dificuldade que 

apresentou em ser autêntica (recorte 69).  

 

Recorte 69 

Patrícia: [...] Eu acho que é mais fácil do que sair gritando: “vai, senta logo!” [...] O 

“meu amor” é arrasador (risos), com vontade de dizer: “sente aqui!”. [...] é me 

segurando, porque eu acho que dessa forma eu consigo mais coisas do que se eu 

gritasse. [...] Eu acho que mesmo sendo um apelo, é uma coisa que eles (os alunos) 

não escutam em casa e eu acho que soa melhor e têm um retorno positivo. [...] Eu sei 
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que quando eu digo “Meu amor”, é porque eu já estou fora de meu limite, porque eu 

estou perdendo a minha paciência. 

 

Pedimos que a Patrícia analisasse como acreditava que havia estado no início do ano, 

quando iniciamos nossa pesquisa, e agora, praticamente nas vésperas do natal (recorte 70). 

 

Recorte 70 

Patrícia: No começo do ano eu estava preparada, entre aspas, estimulada, ao mesmo 

tempo eu estava preocupada porque era uma turma que eu nunca tinha pego. [...] no 

começo do ano, essa turma, dos 16, dois ou três escreviam o seu nome. [...] Hoje eu 

estou acabada (riso), porque esse corre-corre, stress no final de ano, é demais, não 

vejo a hora de chegar as férias. [...] Não estou totalmente realizada porque não estou 

conseguindo levar todos os que eu queria para a 3ª série. 

 

Por fim, agradecemos mais uma vez pela grande contribuição para nossa pesquisa e 

perguntamos como havia sido para ela ter sido filmada, até porque era ela quem, apesar de 

sempre falar em tom amigável, “de brincadeira”, era a que mais verbalizava a sua curiosidade 

e demonstrava desconforto diante de nossa presença (recorte 71). 

 

Recorte 71 

Patrícia: (risos) Eu gostava de chegar perto de você, de conversar, às vezes até de um 

modo informal, não era com raiva. [...] Não me incomodava, não. No 1º dia eu achei 

estranho, depois “acabou” [...] Como eu disse, eu até gostei em determinadas horas, 

porque às vezes eu não tenho coragem de desabafar com muita gente e eu deixei a 

fonoaudióloga de lado e incorporei a psicóloga
66

 (risos). (Nós repetimos para ela: 

“Em determinadas horas”. Risos). 

 

 

4.2.4 Isadora – A professora que apresentou menos características resilientes  

 

Isadora demonstrou possuir um bom potencial cognitivo, revelado pelo início precoce 

de sua vida profissional (iniciou o magistério com apenas 13 anos), bem como pelas 

aprovações em concursos públicos, além de inúmeros convites para assumir cargos de 
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 Fazendo menção à nossa dupla graduação. 
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confiança na área de gestão da Prefeitura municipal. Dotada de um senso crítico aguçado, 

frente à profissão e à vida, possui uma história pessoal dramática, uma vida permeada de 

desilusão e desesperança.  

Ela é casada, não teve filhos, é a filha mais velha de uma prole de quatro irmãos. 

Possuiu uma história de grandes privações materiais e emocionais, além de constantes 

conflitos com o pai vivenciados, sobretudo, no período da adolescência.  

Isadora queixou-se da significativa dificuldade financeira vivida com sua família (e até 

os dias de hoje, com seu esposo), mas a sua carência não nos pareceu apenas de ordem 

material e isso ficará claro no recorte que apresentaremos a seguir (recorte 1). 

 

Recorte 1 

Isadora: [...] A gente sempre foi muito carente, brinquedos, o cuidar, coisas normais 

que os pais fazem de levar o filho ao dentista, ter um acompanhamento pediátrico, a 

gente nunca teve isso. Tudo que era feito era como obrigação, sabe? Porque era o 

filho, “eu vou” [...] (Sua mãe também?) Um pouco menos que meu pai, mas assim, 

eram muito secos, também ela era muito submissa [...] aí era complicado. Mas assim, 

não existia agressão [...] Mas meu pai era muito rude. E ainda é até hoje. 

 

Ao perguntarmos como era a relação afetiva com os responsáveis por sua criação, não 

esboçou nada de significativo em relação à mãe. Em relação ao pai, mencionou ser muito 

difícil, apesar de considerar que essa situação tem melhorado (recorte 2). Voltaremos a esta 

questão mais adiante. 

 

Recorte 2 

Isadora: Com minha mãe, tranquila, com meu pai, horrível. A minha mãe é 

evangélica, criou a gente com aquela coisa de orar, de se ajoelhar e eu até hoje tenho 

isso dela [...]. Com o meu pai, horrível. Eu nunca vi essa coisa de cuidar [...] Tudo 

era feito por obrigação. 

 

Ela viveu muitas privações em sua infância e adolescência, tendo suas queixas se 

concentrado, sobretudo, no fracasso financeiro de seu pai. Isadora reconheceu, também, 

possuir dificuldades nesta direção (recorte 3). 
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Recorte 3 

Isadora: [...] A gente era pobre, era não, ainda somos. [...] Meu pai sempre foi uma 

pessoa que nunca conseguiu fazer as coisas renderem. [...] Quando faltavam seis 

meses para ele se aposentar foi demitido. [...] tinha um problema de saúde muito 

sério, por conta do serviço que ele fazia com o cloro. Pela falta de informação, 

acabou perdendo a aposentadoria. [...] Para você ter uma ideia, quando meu pai 

chegou lá (no trabalho) ele tinha o cargo de “encarregado” e quando ele foi demitido 

ele tinha um cargo de “encarregado”. [...] “n” pessoas que passaram pelo mesmo 

cargo, quando saíram tinham uma casa para morar e a gente não tinha. [...] E eu 

acho que a gente vai tudo nesse embalo (sorri). [...] apesar dos 23 anos trabalhando, 

eu não consegui ainda ter uma casa própria, é aquela coisa do dinheiro não render.  

 

Parece não ter recebido nenhum apoio da família diante das suas dificuldades. Na falta 

dos pais, não houve um substituto que pudesse estar presente em sua vida, não tendo um tutor 

de resiliência (recorte 4). 

 

Recorte 4 

Isadora: [...] A minha mãe era filha única. [...] A família que a gente tinha contato 

era a família de meu pai [...] e como eu sempre tive muitos problemas com ele, 

automaticamente o pessoal não tinha muito interesse em estar próximo a mim. Eu 

sempre fui muito afastada. [...] Hoje eu moro em frente à casa das minhas tias, mas 

passo meses sem vê-las. 

 

Na adolescência, o relacionamento com o pai agravou-se. Ela dizia não entender a 

falta de dinheiro na família e não se conformava em ver a sua mãe passar fome para que os 

filhos pudessem comer. Ao mesmo tempo, acreditava que o pai não se preocupava com a 

grave situação que eles viviam (recorte 5). 

 

Recorte 5 

Isadora: [...] quando acabou a indenização a gente começou a passar uma fase muito 

pesada: Minha mãe desempregada, eu com doze para treze anos, meu pai doente [...]. 

Na nossa casa acontecia da minha mãe ficar com fome para gente almoçar, a gente 

tomar café e eu não aceitava (se emociona). Eu não aceitava porque eu achava que 

ele era o culpado. [...] De acordar de madrugada e minha mãe está no sofá da sala 
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chorando (muito emocionada) e ele dormindo (levanta os braços para cima, com 

ironia). [...] Eu me lembro que eu dizia: “tanta gente cria a família pescando, por que 

o senhor não vai pescar?” [...] as irmãs dele faziam a feira, pagavam a água e a luz, 

[...] nesse período ele estava doente. 

 

Posteriormente o seu pai conseguiu um trabalho provisório e, anos depois, conseguiu 

aposentar-se (recorte 6). 

 

Recorte 6 

Isadora: [...] ele era uma pessoa muito doente, nunca mais trabalhou. [...] um senhor 

conhecido da família, na época diretor do presídio, conseguiu para o meu pai um 

trabalho no departamento de produção. [...] Mas ele (o pai) não ganhava nem ao 

menos um salário, não tinha nenhum benefício. [...] Acho que depois de uns oito anos, 

eu já era concursada aqui na Prefeitura, é que conseguiram uma aposentadoria para 

ele. [...] hoje ele é aposentado por invalidez, ganha um salário mínimo. 

 

Para conseguir dinheiro, logo depois de concluir o magistério, Isadora, aos 16 anos, 

começou a fazer trabalhos acadêmicos por outros alunos, fato este, na maturidade, 

considerado um equívoco. Por ter tido a oportunidade de, nestas ocasiões, conhecer muitas 

pessoas, apesar da pouca idade, sentiu o desejo de buscar a sua independência, despertando a 

oposição e a resistência de seu pai (recorte 7). 

 

Recorte 7 

Isadora: Eu comecei a fazer trabalho para o pessoal da escola, [...] hoje, como 

educadora, acho isso terrível (risos), mas eu fazia. [...] e por conta desses trabalhos 

eu saia mais, porque eu ia para Recife para pesquisar. [...] Acho que dos meus 16 aos 

21 anos eu fazia isso, porque eu ganhava mais assim do que ensinando no município 

[...]. E as coisas começaram a melhorar um pouquinho. Era Português, História, 

Biologia, Literatura e eu saía pesquisando. [...] Eu tinha até tabela. Cada nota, de 

tanto a tanto, era um preço (risos). Eu aprendi muita coisa [...] e começou a rebeldia. 

Você faz amigos, você quer sair, você quer passar o fim de semana fora, você quer 

viajar.  
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Fazendo atualmente uma reflexão, acredita que deveria ter compreendido melhor a 

posição de seu pai (recorte 8). 

 

Recorte 8 

Isadora: [...] eu realmente era difícil. [...] Eu acho que eu teria obrigação de ser mais 

maleável do que ele (o pai). [...] eu tinha uma cabeça melhor e não levava nada disso 

em consideração. [...] eu era muito radical, eu puxei a ele. [...] Eu era muito pequena 

(sorriso) e por conta disso ele (o pai): “você não vai sair com fulano” [...] e aí a gente 

discutia muito. [...] E eu ia. Ia escondida.  

 

A dificuldade de relacionamento com o seu pai era rotineira. Ela mencionou uma 

ocasião permeada de agressões físicas, tendo usado até a expressão “espancamento” para 

caracterizar o episódio (recorte 9). 

 

Recorte 9 

Isadora: [...] De ser espancada? Com certeza. (ela nos respondeu). [...] Eu saia, 

quando eu chegava já estava pronto o cipó. “Vamos para dentro do quarto” (o pai 

falava). [...] Uma vez ele bateu em meu rosto. A gente estava discutindo, por questões 

de dinheiro e eu já trabalhava, já tinha uns dezoito (anos). A gente estava discutindo 

quem pagava o quê dentro de casa e ele: “Eu lhe dei tudo e agora...”, “Você não 

deu” (ela falou). [...] E ele: “Eu vou bater em você” e eu disse assim: “bata”. [...] Ele 

voou por cima da mesa, deu um muro em mim e eu cai em cima de um bujão (de gás). 

[...] Mas eu me levantei e ele disse: “agora diga alguma coisa, que eu vou bater do 

outro lado”. [...] e eu disse: “Pode bater”. Aí ele, do outro lado (mostrando com os 

gestos das mãos a agressão sofrida), aí cortou aqui (mostrando o lábio), sangrou [...]. 

O que me marcou muito foi à noite. Eu não tinha como dormir. Eu não podia me 

deitar, por causa da dor pelo bujão (mostrando o local machucado das costas), eu não 

podia me deitar de lado porque estava com o rosto cortado, estava roxo. O outro lado 

doía, estava roxo também. [...] No outro dia, era para ir para escola. Sem problemas, 

lá ia eu. “O que foi?” (os colegas perguntavam) e eu: “Foi o meu pai que deu em 

mim”. 

 

Diante de tantos atritos com o pai, Isadora acaba por lhe dizer que não desejava mais 

falar com ele e assim ficou por nove anos (recorte 10). 
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Recorte 10 

Isadora: [...] com dezoito anos, eu não me lembro o motivo, eu resolvi dizer que não 

queria mais falar com ele. [...] ele levou a decisão a sério. Se chegasse alguém me 

procurando ele dizia que eu não morava ali, como se eu realmente não existisse. Aí as 

coisas melhoraram. [...] Eu já era maior (de idade), [...] já tinha um emprego certo, 

eu acho que era aquela história assim: “agora ela já é independente” (imaginando o 

pensamento do pai).  

 

Como já mencionamos, quando Isadora começou a trabalhar passou a ajudar nas 

despesas de casa, inclusive na compra de material escolar para seus irmãos (recorte 11). 

 

Recorte 11 

Isadora: Quando eu comecei a ganhar dinheiro eu tinha que participar das despesas. 

[...] tinham meus irmãos, estavam todos estudando e mesmo em escola pública tinha o 

material para comprar, aí já era dividido. Minha mãe também já estava trabalhando 

(havia feito concurso público para merendeira de uma escola) e a gente dividia as 

despesas. 

 

As dificuldades na relação familiar foram marcantes em sua vida e ao perguntarmos 

como ela lidava com essas e outras adversidades, ela disse se desesperar (recorte 12). 

 

Recorte 12 

Isadora: É terrível (risos). Eu me desespero, brigo, vou atrás [...] (Perguntamos se ela 

expressava o que sentia a todo custo) Exato. Não sei prender, não sei fazer isso não 

(risos). 

 

Apesar de o ambiente familiar ser tão difícil, dizia que não falavam palavrão e 

rezavam antes das refeições (recorte 13).  

 

Recorte 13 

Isadora: Para você ter uma ideia, a gente nunca chamou um palavrão dentro de casa. 

A educação da gente era “abenção mãe, abenção pai?”, de comer tudo junto [...]. 

Tinha aquela coisa muito rígida de fazer uma oração na hora da refeição [...]. 
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Ao pedirmos que comentasse o que de sua vida se manteve nos dias atuais e o que 

mudou, ela apenas considerou que a desesperança permanecia (recorte 14). 

 

Recorte 14 

Isadora: É uma desesperança mesmo. [...] eu vivi intensamente muita coisa em minha 

adolescência e na minha cabeça era a gente quem ia mudar tudo. De concreto mesmo, 

eu não construí nada. [...] Você trabalha, se esforça, então, é uma desesperança 

mesmo, porque eu não consegui fazer muita coisa. [...] é aquela história, “não plantei 

árvore, não escrevi livro, não tive filhos”. Sabe como é? Eu estou “passando”. Não é 

um desespero. [...] no desespero ao menos a gente chora e aquilo lhe impulsiona a 

fazer alguma coisa. 

 

Essa falta de esperança se estende ao seu casamento. Casada há cinco anos (após oito 

anos de relacionamento), queixou-se da falta de cumplicidade do marido, apesar de admitir 

gostar dele (recorte 15). 

 

Recorte 15 

Isadora: Com quinze dias de casada eu já estava querendo me separar. [...] Mas tem 

toda uma pressão, tem a família. Eu já estive mais infeliz (em relação ao casamento). 

Faz três anos que eu estou casada, mas é uma coisa que ainda não absorvi direito. 

[...] A minha ideia de casamento era assim: eu vou ter uma pessoa e essa pessoa ia me 

ter e a gente ia construir as coisas juntos. [...] Nada que eu me propus a fazer deu 

certo. Nada (chora). Ele não é de beber, mas tem outras coisas: (falta) a 

cumplicidade. Eu começo a falar, ele fica mudo, aí eu começo a falar alto, daqui a 

pouco eu estou gritando e vira uma discussão de um só falando. [...] No namoro era 

ótimo. Eu via as minhas amigas casadas, sofrendo, e eu dizia: “menina deixa. Tu vais 

está com esse homem para quê? Tu tens teu emprego”. Eu não consigo (em relação a 

se separar). [...] eu gosto do meu marido, não consigo deixar (risos). 

 

Ela interpretou que os maiores problemas de seu casamento eram financeiros, mas 

conscientemente lançou-se a riscos financeiros (recorte 16). 
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Recorte 16 

Isadora: [...] eu acho que o maior problema de meu casamento é a questão 

financeira, [...] hoje eu tenho “n” problemas financeiros por conta dele. [...] Ele foi 

candidato a vereador, [...] a eleição terminou e ele ficou devendo. A gente ficou 

devendo 23 mil reais. [...] Ele ficou novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, sem fazer 

nada e a gente vivendo de meu dinheiro, já descontando o empréstimo consignado que 

a gente tinha feito para já ir sanando algumas coisas. [...] em fevereiro ele conseguiu 

um cargo comissionado na prefeitura. [...] devagarzinho eu já estou conseguido 

organizar algumas coisas. 

 

Ela narrou mais uma situação delicada envolvendo dinheiro. A sua justificativa pelo 

ocorrido foi compreender que esse era “o seu papel de esposa”, mesmo que isto a prejudicasse 

(recorte 17).  

 

Recorte 17 

Isadora: [...] eu tinha um sonho há muito tempo que era ter a minha carteira de 

habilitação. [...] eu tirei a minha carteira de habilitação há uns cinco anos atrás, mas, 

desorganizada, não consegui comprar o carro (risos). [...] eu financiei um carro para 

o meu marido. [...] Na época ele estava negociando com camarão e não tinha renda 

comprovada. [...] Conclusão: o negócio com camarão faliu e ele não pôde mais pagar 

o carro e repassou. [...] o rapaz que comprou o carro sumiu, não pagou e eu estou no 

SPC
67

. O oficial de justiça foi duas vezes na minha casa porque a financeira quer o 

carro e eu não sei onde está o carro! Esse senhor que comprou o carro colocou 36 

pontos na minha carteira (de motorista, de habilitação). A minha carteira foi suspensa 

sem eu praticamente nunca dirigir (riso sem graça). [...] E por que eu estou nessa? 

Para ser boa para o meu marido, [...] mas o que é que eu tenho de retorno disso tudo? 

Nada, só problema. 

 

Não podemos deixar de identificar semelhanças no funcionamento de Isadora em 

relação ao seu pai, no que diz respeito às recorrentes dificuldades na administração do 

dinheiro da família, e nos perguntamos se estas confusões financeiras não poderiam estar, 

inconscientemente, a serviço de repetir a dinâmica do seu pai (recorte 18). 

                                                 
67

 O Serviço de Proteção ao Crédito ou SPC é um serviço prestado no Brasil para entidades que queiram saber a 

situação de adimplência e inadimplência de pessoas físicas ou jurídicas em uma relação de negócios. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Servi%C3%A7o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pessoa_f%C3%ADsica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pessoa_jur%C3%ADdica
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Recorte 18 

Isadora: Eu criticava o meu pai, porque todo mundo tinha uma casa e meu pai não 

tinha. Mas eu nunca comprei uma casa, né? [...] Em todos os sentidos eu paguei a 

minha língua. 

 

Ao solicitarmos que comentasse sobre situações que a fortaleceram, ela mencionou os 

retornos advindos de sua prática profissional e também a retomada do contato com seu pai, 

após nove anos sem se falarem (recorte 19).  

 

Recorte 19 

Isadora: [...] Fora as minhas conquistas, o estudo, tem os meus concursos todos. [...] 

Outro momento foi quando voltei a falar com meu pai (se emociona). [...] Meu pai 

adoeceu de próstata e aquele medo: “pode ser câncer”. [...] Ele fez uma cirurgia e 

minha mãe ficou com ele. [...] Ela estava cansada e eu disse: “mãe, eu vou” (para o 

hospital cuidar do pai). [...] ele estava dormindo e quando me viu, disse: “cadê a sua 

mãe?” “Mãe já foi para casa, ela estava cansada e eu vim para ficar com o senhor” 

(ela falou). Ele perguntou: “Você vai me dar banho?” Eu disse: “Vou. Eu vou lhe dar 

banho e por falar nisso, levante”. Quando eu olhei, ele estava chorando (ela voltou a 

se emocionar). Isso me deu um remorso, porque eu vi que ele gostava de mim e a 

gente brigou tanto, foi a vida todinha um inferno, mas passou. Depois desse dia eu me 

tornei a melhor filha, não por isso, mas já estava vivendo outros tempos, a minha 

cabeça já tinha mudado muito [...]. 

 

Isadora possui uma vida solitária e mencionou sentir muita falta de amigos, sobretudo 

nos momentos difíceis. Apesar disso não pareceu movimentar-se para conquistá-los (ou 

reconquistá-los), demonstrando uma passividade já evidenciada em seu casamento e também, 

como veremos adiante, em relação à sua vida enquanto professora (recorte 20). 

 

Recorte 20 

Isadora: [...] Principalmente nos momentos de dor, nos momentos que estão mais 

aflorados os problemas, eu olho para o lado e para o outro e aí? Eu fico em casa, eu 

ligo o som (emocionada). [...] Os meus amigos são os do meu trabalho.  
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Ela julgou que os sofrimentos vivenciados a fortaleceram e que deve isso a si mesma. 

Encontramos, no recorte 21, um dos raros momentos em que relatou uma crença na 

capacidade de superação das dificuldades. 

 

Recorte 21 

Isadora: [...] Acho que se não me fortalecesse (os momentos difíceis) eu já tinha 

desabado, morrido ou enlouquecido (emocionada). Talvez até porque eu fico só, aí 

tenho “eu e eu”. [...] Não tem aquela máxima: “Aquilo que não me mata me 

fortalece?” Eu acho que é no sentido de me superar: “eu vou sobreviver a mais essa”. 

 

Perguntamos se diante das dificuldades ela conseguia separar os problemas pessoais 

dos profissionais. Com a franqueza de sempre, respondeu não conseguir e, mais uma vez, 

desiste de tentar (recorte 22). 

 

Recorte 22 

Isadora: É uma batalha! Principalmente porque eu me envolvo muito [...] E eu acho 

que isso é terrível e é uma das coisas que eu luto muito comigo, mas eu não consigo, 

não adianta [...]. 

 

Perguntamos qual o sentido de sua vida, seus objetivos pessoais. Isadora referiu viver 

por si mesma, nos parecendo esvaziada de projetos que justificassem a sua existência. Como 

dissemos em outras ocasiões, Víktor Frankl (1990) considera que todos os indivíduos 

saudáveis estão em busca de um sentido e que é exatamente isto que ajuda na superação das 

dificuldades (recorte 23). 

  

Recorte 23 

Isadora: [...] Eu tenho um compromisso comigo mesma e acredito que tenho que 

fazer o meu melhor enquanto eu estiver aqui. [...] Eu digo assim, sem modéstia: “eu 

sou uma ótima filha, sou uma ótima vizinha, sou uma boa profissional”. Então eu 

acho que é por isso. O sentido da minha vida hoje, sinceramente, é não morrer (risos). 

[...] É continuar vivendo, é um dia atrás do outro. [...] Eu não tenho muitas 

perspectivas [...].  
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Ao aprofundamos o tema do sentido da vida, questionamos se acreditava que valia à 

pena viver e ao responder Isadora demonstrou tristeza (recorte 24). 

 

Recorte 24 

Isadora: Para uns vale mais do que para outros. Eu acho que para mim, hoje, “está 

valendo o que vier”, [...] mas quando você tem um objetivo, está buscando sempre 

alguma coisa diferente, acho que você vive mais para isso [...] Mas quando você não 

tem você está praticamente só, vai só passando. [...] Eu estou só passando. [...] 

Quando eu comecei a cobrar de mim mesma as coisas que eu achava que eu ia ter 

quando eu trabalhasse, e que eu cobrava que meu pai me desse, e eu não estava 

fazendo nem conseguindo, eu fui me acomodando.  

 

Apesar da referência anterior à acomodação, mencionou, no momento seguinte, não 

ser acomodada, o que para nós representou um conflito. Ela considerou ser mais infeliz do 

que feliz (recorte 25).  

 

Recorte 25 

Isadora: Em alguns momentos, em outros não. [...] talvez eu seja mais infeliz do que 

feliz. Agora eu não sou acomodada, [...] eu sou assim mesmo. Já foi. Está sendo, 

ainda não foi (risos). 

 

Ao abordarmos sobre o tema “religião”, comentou não possuir nenhuma, apesar de 

rezar sempre (sua mãe era evangélica e criou os filhos com este hábito). A princípio decidiu 

batizar-se aos 13 anos e ser da religião católica, tendo realizado todas as cerimônias em um 

único dia. A decisão não nos pareceu uma busca verdadeiramente espiritual, existencial, pois 

foi motivada por acreditar que nesta religião “estaria mais livre” (recorte 26).  

 

Recorte 26 

Isadora: [...] Na minha cabeça era: “eu vou para (religião) católica mesmo, que eu 

posso fazer tudo” (risos). [...] eu estudei um ano e seis meses para fazer tudo de uma 

vez, foi um evento (risos). Foi tão profundo que quando tinha procissão eu ia com 

minha fitinha (risos). [...] Aí eu comecei a me interessar por Teologia [...] e comecei a 

questionar realmente o que é o céu e resolvi que nenhuma (religião) servia para mim. 

Para ir para o céu era outra coisa, não era aquilo ali. Assumi essa postura de não ter 
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religião e não tenho, há muitos anos. [...] Mas pela criação que eu tive com a minha 

mãe sou de ajoelhar, de chorar, de pedir, de agradecer todos os dias. 

 

Em relação a Deus mencionou acreditar, mas o seu “contato” com Ele a fortalece 

menos do que esperava, por se achar “incrédula”. Mas o fato de ser “incrédula”, e “acreditar” 

em Deus nos fez duvidar de sua crença (recorte 27). 

 

Recorte 27 

Isadora: (Sobre acreditar em Deus) Acredito. Não rezo [...], mas eu tenho um contato, 

uma conversa (com Deus) [...] (Perguntamos se esse “contato” a fortalecia) Menos do 

que eu esperava, talvez porque eu sou incrédula.  

 

Desejamos saber onde Isadora encontrava forças para enfrentar as suas dificuldades e 

no âmbito pessoal disse não encontrar. Ao considerar que está “tudo certo” sem estar, nos 

remeteu a uma desistência e acomodação (recorte 28). 

 

Recorte 28 

Isadora: [...] o profissional vem mesmo do trabalho, do resultado que eu quero. [...] 

No pessoal, sinceramente, eu não tenho forças. Das coisas pessoais, eu acho que já 

desisti de tudo. Estou vivendo um dia atrás do outro, só vivendo [...]. Não luto mais. 

Não tenho mais muita coisa (silêncio), está tudo certo [...]. Hoje sou um pouco 

incrédula, das coisas, das pessoas. [...] Das pessoas, principalmente (silêncio). 

 

Ela referiu acreditar na sobrevivência do espírito e disse que o fundamental era 

trabalhar, amar e fazer o bem, incondicionalmente e com cuidado para não errar, porque para 

ir para o céu, você “tinha que ser da linha”. Ela comentou, no recorte 29, a sua concepção de 

espiritualidade. 

 

Recorte 29 

Isadora: É você ser bom, é se doar, fazer o melhor que puder, onde tiver, é você 

assumir suas fraquezas. Independente de igreja, independente do pastor, é você ter 

essa humildade de “dobrar o joelho”, de orar, ter um foco fora desse mundo, no meu 

caso, em Deus. 
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Perguntamos que palavras poderiam representá-la em uma hipotética apresentação de 

um livro. Sua resposta reforçou o sentimento de vazio e de desilusão aludido reiteradas vezes 

(recorte 30). 

 

Recorte 30 

Isadora: “Esteve aqui”. É isso (risos). [...] Ah, mas pode ter biografia de vivo, né? 

(risos) Então: “Eu estou aqui”. “Eu estou aqui, apesar de tudo”. [...] Eu acho que 

não tem como ficar pior. [...] eu não consigo me desesperar mais, me desesperançar 

mais. Eu trabalhei a minha vida todinha como professora, acabei desistindo. Eu me 

casei já velha, porque quando eu me casasse eu queria estar certa do que eu estava 

fazendo, mas não acertei [...]. Aquilo tudo que eu vivi a minha vida todinha, no lado 

profissional, o que eu estudei, acabei saindo [...] Enfim (emocionada, em silêncio) 

[...] É como eu disse: “Eu vou passando”. [...] O que vem vindo eu vou absorvendo e 

pode ser que ao absorver eu continue desesperançada ou quem sabe [...] (silenciou). 

 

Ao finalizarmos a sua entrevista autobiográfica, impactados por sua falta de esperança, 

perguntamos, ainda, se ela não via “uma luz no fim do túnel” e a sua resposta foi totalmente 

compatível ao modo como vinha se revelando para nós (recorte 31). 

 

Recorte 31 

Isadora: Não. Luz no fim do túnel pode ser um trem e eu tenho medo desse trem 

(risos). [...] se for muito longe, eu prefiro ficar presa no meu cantinho. (“Esperando?” 

Perguntamos.) “É” (ela respondeu). 

 

4.2.4.1 Impressões sobre a prática docente  

 

A seguir abordaremos temas relacionados à área educacional, desde impressões mais 

gerais, escolha da profissão, dificuldades e realizações vividas, até a atuação prática 

observada através de suas aulas e suas impressões em relação às mesmas.  

Ao pedirmos que falasse sobre a escolha da sua profissão, Isadora comentou que não 

foi propriamente uma escolha, pois na verdade fora a sua 3ª opção, a única possibilidade. O 

seu pessimismo fazia com que considerasse que seu futuro seria difícil e que “nunca” teria 

condições de pagar uma faculdade que era, na realidade, o que mais almejava (recorte 32). 
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Recorte 32 

Isadora: Na verdade eu não escolhi. A gente mora aqui “no fim do mundo” e “moça 

pobre tem que fazer magistério, porque é mais fácil de arranjar emprego” (ela repete 

os comentários). No município só tinha magistério, contabilidade e o científico. [...] 

eu queria fazer o científico, mas fazer científico para quê, se eu não ia nunca poder 

pagar uma Faculdade? [...] Era à noite e como eu só tinha treze anos, era totalmente 

inviável. [...] O conflito foi quando terminou o básico. Eu queria fazer científico de 

todo jeito, mesmo que eu não tivesse nenhuma possibilidade (financeira). [...] eu 

achava que não combinava muito com a postura de professora, mas aí terminei com 

quinze [...] No outro ano, fui trabalhar numa escola particular e de repente me 

entusiasmei. 

 

Ainda assim, Isadora fez outros cursos, tendo concluído a graduação em Biologia, 

apesar de nunca ter exercido, pois quando começou a dar aulas, terminou “se apaixonando” 

pelos alunos (recorte 33). 

 

Recorte 33 

Isadora: [...] quando eu comecei aqui, eu já comecei a dar aula para os pequenos e 

me apaixonei. [...] fiz dois anos de Biologia e tranquei a faculdade. [...] fui fazer 

Turismo em outra faculdade (risos), depois tranquei também. Aí voltei para Biologia e 

conclui, mas nunca trabalhei. [...] Eu tenho licenciatura em Biologia. [...] fiz com 19 

anos, mas já terminei com quase 27. 

 

Sobre o que mais a gratificou na profissão docente, referiu ser o aprendizado dos 

alunos, entendendo que a persistência e o estudo serem fundamentais (recorte 34). 

 

Recorte 34 

Isadora: [...] É a gente perceber que contribuiu de alguma forma para o crescimento, 

para o aprendizado dos alunos [...] o pouquinho que a gente vê, a cada dia, os 

desafios que a gente vence. [...] Persistência. E o estudo. [...] tem que ser ousado [...] 

e ter um “jogo de cintura” muito grande. Trabalhando para ela (a criança), por ela, 

para o aprendizado dela. 
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Abordando especificamente o estudo, podemos mencionar que a sua Graduação em 

Pedagogia deveu-se, inicialmente, a uma exigência da legislação (ela formou-se há 

aproximadamente seis anos). Posteriormente fez duas pós-graduações na área, mas o 

interessante é que considerou que elas acabaram por desmotivá-la, pois pôde compreender o 

quanto a sua realidade estava aquém do desejado (recorte 35). 

 

Recorte 35 

Isadora: [...] Fiz especialização em Psicopedagogia e depois em Educação Inclusiva, 

porque a gente trabalha aqui com esse público e me interessava saber como 

trabalhar, mas não foi bom (risos), porque depois que vai estudando é que dá uma 

angústia [...]. 

 

Segunda ela, em virtude da pós-graduação em Educação Inclusiva
68

, sentiu-se 

desanimada e decidiu deixar de atuar em sala de aula. Isso ocorreu após oito anos de tentativas 

frustradas de modificar um panorama considerado ineficaz em relação, sobretudo, ao ensino de 

crianças especiais. Por fim, Isadora nos pareceu sem energia para reverter e superar a situação 

avaliada como adversa. Apesar de ter referido que persistência seria uma característica 

importante do professor e afirmar que possuía, questionamos como, de fato, se apresentava o 

seu senso de persistência (recorte 36). 

 

Recorte 36 

Isadora: [...] Eu sempre questionei [...]. Quando eu vim trabalhar na sala especial eu 

ainda estava fazendo Pedagogia e você pode contextualizar o que está vendo na teoria 

com sua vivência de professor, na prática. Aí eu já comecei a me incomodar. Quando 

eu terminei Pedagogia eu fiz Psicopedagogia e quando teve essa oportunidade: 

“Educação Inclusiva” (ironizou os termos) eu digo: “eu vou fazer”. Quando eu 

trabalhava com deficiente mental, olhava para meus alunos e dizia: [...] “fulano não é 

para estar aqui porque fulano precisa disso, disso e disso e a escola não tem e nem se 

interessa em dar” [...]. Por que taxar fulano de “deficiente mental”, jogar fulano aqui 

e acabar com ele para o resto da vida? Fulano era para estar em uma sala regular 

[...] Eu ia à Secretaria da Educação, fazia projetos e eles diziam: “a gente leu, mas 

                                                 
68

 Isadora possuía duas salas de aula na mesma escola, uma especial (com alunos deficientes mentais) e outra 

regular. Nós a observamos apenas na sala regular, mas ainda assim registramos os seus comentários sobre a 

sua atuação na sala especial, com vistas a entender um pouco melhor o seu modo de funcionamento e 

possíveis reações frente às dificuldades. 
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tem que passar para o prefeito, tem que ter a lei tal”, “então porque a gente não faz a 

lei? Por que a gente não firma o convênio?” (ela retrucava) [...] E aí eu fui desistindo. 

[...] hoje eu estou entregando os pontos em relação ao trabalho de Educação Especial 

do Município. 

 

Interessante que na primeira fase de nossa pesquisa, perguntamos quais características 

de um bom professor ela acreditava possuir e ela mencionou ser exatamente a persistência, 

tendo dito que nunca havia pensado em abandonar a profissão (recorte 37). 

 

Recorte 37 

Isadora: (risos) Olhe, eu me acho uma pessoa persistente. [...] tem “n” coisas que me 

atrapalham: falta de material, falta de acompanhamento, falta de apoio, mas eu estou 

lá, eu estou estudando, eu estou pesquisando. (sobre se já havia pensado em 

abandonar a profissão) Não, nunca. Depois que eu “tomei gosto” (risos), eu nunca 

pensei. [...] Acho que é dar valor ao que a gente tem. Eu acho que eu não seria outra 

coisa tão bem, eu não faria tão bem [...] Acho que é dar valor ao que a gente tem. Eu 

acho que eu sou uma boa professora, pelo menos eu me esforço [...] Agora, talvez eu 

nunca tenha pensado porque as dificuldades (financeiras) continuaram. Para você 

pagar outra faculdade não dava, então, já que eu estava aqui, eu procurava fazer o 

melhor. 

 

E mais, ela havia comentado que achava maravilhoso o seu trabalho com deficientes 

mentais (recorte 38). 

 

Recorte 38 

Isadora: [...] O meu trabalho com a sala especial com os alunos deficientes mentais é 

maravilhoso fazer, porque você vê assim, qualquer coisinha que eles avançam, você já 

tá feliz. 

 

Porém, aproximadamente sete meses após termos iniciado a nossa pesquisa (durante a 

segunda etapa), Isadora aceitou um cargo administrativo no município
69

 pois sentia uma grande 

                                                 
69

 No início de nossa coleta, Isadora ainda estava em sala de aula, ensinando na sala especial e na sala regular, 

por isso participou da seleção para nossa pesquisa. Na segunda fase, ela passou a exercer um cargo 

administrativo comissionado, mas gentilmente ofereceu-se a dar aulas para a mesma turma, para que 

pudéssemos retomar as nossas observações e mantê-la na pesquisa. Assim, avisávamos antecipadamente 
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desilusão em relação ao ensino, da falta de uma proposta educacional dos gestores em relação 

às crianças especiais. Ela então decidiu “temporariamente” se afastar de seu ofício. Não 

podemos deixar de mencionar que mesmo que Isadora tivesse sido considerada, nesta pesquisa, 

como uma professora dotada de atitudes fortemente resilientes, o que não foi o caso, ainda 

assim poderia não ter suportado a pressão e desistido. Percebemos, claramente, um incômodo 

diante de uma possível avaliação de sua atuação e competência profissional (recorte 39). 

 

Recorte 39 

Isadora: A escola tem que ter uma proposta para esses meninos, tem que fazer 

alguma coisa. [...] Eu também comecei a pensar que para continuar nesse trabalho 

era como se fosse um atestado de incompetência, que eu sei que eu não tinha, porque 

para gente fazer um trabalho, principalmente na minha turma, tem “n” coisas que 

precisam ser feitas e eu, sozinha, para fazer tudo? Chorei, sabe? Chorei bastante. Eu 

disse: “meu Deus, mas eu estudei tanto para isso?” Mas eu estudei para fazer valer o 

que eu estudei. (risos) Estou de férias. Estou de licença. Professor que tem condições 

financeiras tira uma licença sem vencimento. Infelizmente não é o meu caso, eu tenho 

que “dar um jeitinho”. [...] Mas eu volto, eu vou voltar (risos). 

 

Perguntamos se ela acreditava em uma possível relação entre a sua vida pessoal e sua 

prática docente. Ela considerou possuir uma preocupação constante com as famílias dos 

alunos e acredita que isto resultou de sua vivência, pois, mesmo tendo uma “família padrão”, 

estava longe de considerá-la um modelo (recorte 40). 

 

Recorte 40 

Isadora: [...] eu procuro captar a estrutura da família desses meninos, porque eu 

tinha uma família padrão, pai, mãe e irmãos, mas o “buruçu” (a confusão) era 

grande. [...] E hoje esse pessoal não tem nenhuma estrutura, é mais difícil para esses 

meninos do que foi para mim. 

 

Todos sabemos que, de fato, a falta de apoio dos pais dos alunos ainda é algo presente 

na realidade dos professores. Isadora referiu, após a sua saída da atividade em sala de aula, 

                                                                                                                                                         
quando ela deveria vir à escola e ela, por sua vez, obtinha a liberação em seu setor administrativo e assumia a 

turma. Ressaltamos que por assumir este cargo comissionado, o seu salário não aumentou. 
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não ter sentido saudades da antiga rotina, apesar de ter sentido falta das crianças e de seus 

familiares, mas se ainda estivesse em sala de aula, imaginou que estaria infeliz (recorte 41). 

 

Recorte 41 

Isadora: Sinceramente? Não senti. Sinto saudades dos meninos, da relação que eu 

tinha com os pais. Mas da sala de aula, dentro da conjuntura em que ela funciona? 

Nenhuma. [...] se eu estivesse em sala de aula eu estaria sofrendo, porque era só para 

passar o tempo. A minha opção era trabalhar com esses meninos, com educação 

especial, mas t-r-a-b-a-l-h-a-r (soletrou) e, vou falar por mim, eu não vejo esse 

trabalho aqui (ar de riso). Eu vejo aqui um passatempo. [...] É uma prestação de 

contas. 

 

Acabamos por lhe perguntar como ela achava que seria o futuro dessas crianças se 

“todos os professores” resolvessem desistir e ela considerou que certamente não iria ficar 

como está, sem existir uma proposta concreta para os alunos. Considerou que quando alguns 

professores desistiam (como ela), era porque não sabiam mais como contribuir para a 

educação (recorte 42). 

 

Recorte 42 

Isadora: [...] Eu acredito que aconteceriam duas coisas: Ou seria uma (faz gestos 

com as mãos, simbolizando uma explosão) para se rever tudo o que está sendo feito e 

a coisa mudaria ou iam ter que dar um destino para eles. A escola ia ter que assumir, 

realmente, até onde tem “competência para”. [...] A gente desiste porque está 

pensando na gente, porque se ficar do jeito que está não vai contribuir. [...] também 

tem professor que não desiste, mas também não está fazendo mais nada. É melhor 

assumir, encontrar um caminho [...].  

 

Já em outro momento, comentou que não se tratava propriamente de desistir, mas sim 

de mudar (recorte 43). 

 

Recorte 43 

Isadora: [...] Não é desistir, é mudar. O desistir, “fechar as portas” da instituição 

escolar é muito complicado. Seria acabar de vez com a vida desses meninos, porque 

eles precisam de um caminho. Se a família não tem, então a escola é obrigada a dar, 
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só que a escola também não dá. [...] o que é que eles têm na escola? O que é que a 

escola representa para a continuidade da vida deles? 

 

Perguntamos, quais seriam os maiores problemas que o professor tem enfrentado e ela 

considerou ser a desvalorização, e também a desvalorização da escola pública (recorte 44). De 

fato, a atividade de ensino já foi encarada por seu alto valor social, valorizada por todos os 

cidadãos e assumido pela sociedade como uma atividade pública, mas essa atividade vem 

perdendo completamente este sentido (SINPRO, 2006). 

 

Recorte 44 

Isadora: [...] Não é uma questão de salário, o valor que o professor deveria ter foi se 

perdendo. Os alunos não têm compromisso com a aprendizagem. [...] Por que tantos 

professores de escola pública se esforçam e colocam seus filhos em escolas privadas? 

Porque não acreditam na escola pública. [...] E quando se olham politicamente para 

esses problemas, os gestores querem resolver de forma assistencialista e criam-se 

outros problemas. A escola deveria ser “a escola”. O aluno deveria vir à escola pelo 

valor que a escola tem, mas não é assim. Vem para a escola porque está com fome. 

[...] O Bolsa Família
70

 resolveu o quê? A questão da desistência, a questão da falta, 

mas não resolveu a questão da qualidade da ação educativa [...].  

 

Ela refletiu que a situação de seu município não era das piores, mas que ainda assim 

recebeu nota zero no MEC
71

 (recorte 45). 

 

Recorte 45 

Isadora: Nunca se investiu tanto na formação do educador [...] Aqui tem um salário 

razoável, a gente sempre está querendo mais (risos), [...] tem formação e no ano 

passado a gente ficou em último lugar [...]. O município tirou zero na avaliação do 

MEC. Zero mesmo com esse investimento todo: salário, formação continuada, de 

graduação e especialização. 

 

                                                 
70

 Já explicado anteriormente. 
71

 O Ministério da Educação (MEC) é um órgão do Governo Federal. Entre algumas áreas ligadas ao Ministério 

da Educação podem-se citar: educação especial, educação superior, educação profissional e tecnológica, 

educação infantil, educação à distância, educação do campo, educação indígena e educação ambiental 

(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Governo_Federal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_especial
http://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_superior
http://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_profissional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tecn%C3%B3logo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_infantil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_a_dist%C3%A2ncia
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Educa%C3%A7%C3%A3o_do_campo&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_ind%C3%ADgena
http://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_ambiental
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Acredita que a grande questão é que a educação precisa dar conta da formação 

humana do aluno e também do professor (recorte 46). 

  

Recorte 46 

Isadora: Hoje o educar tem que passar pela etapa de humanizar. Mas você tem que se 

humanizar. Eu me lembro que na semana passada a gente estava numa palestra e o 

palestrante estava dizendo que nós não ensinamos o que sabemos, nós ensinamos o 

que somos. E eu estava sendo o quê quando estava trabalhando com os meninos? 

(pensativa) [...] Não era mais para eu me chocar com as dificuldades, porque eu 

trabalho nisso há muito tempo [...] Eu sempre estive envolvida na educação, só que a 

questão é você olhar para a “pessoa”. Então quando eu vejo que é uma pessoinha 

ainda e já está desse jeito, eu me choco e ao mesmo tempo me paraliso, porque eu vou 

fazer o quê? (cruza os braços em sinal de impotência) 

 

Concordamos que a formação do educador precisa ir além da área técnica e do aspecto 

profissional, sendo prioritária a sua formação humana. No momento em que não há uma 

convicção mais íntima, em que não somos tocados existencialmente por nossos ofícios, 

dificilmente alcançaremos o exercício pleno de nossa competência técnica.  

Discorreremos, a seguir, sobre a dinâmica de Isadora em sala de aula, a partir de 

nossas observações, das filmagens e também da entrevista de autoconfrontação.  

Isadora, ao longo das observações, pareceu-nos sempre franca, dotada de uma postura 

crítica e instigadora, sem demonstrar qualquer desconforto por nossa presença. Disse, 

inclusive, que nunca preparava nada em especial nos dias em que a observaríamos. 

Em relação à voz, podemos dizer que Isadora apresentou uma voz disfônica (rouca), 

áspera, estridente, com intensidade aumentada, veias túrgidas
72

 no pescoço (em sinal de 

esforço), ritmo de fala acelerado, além de apresentar incoordenação entre a respiração e a voz 

e fala. Chamou-nos atenção o fato dela quase gritar para ser ouvida, não parecendo ter 

autoridade com os alunos e realizando sistematicamente competição sonora com os mesmos.  

Do mesmo modo, mesmo quando esteve relaxada, encontramos uma produção vocal 

semelhante, o que nos leva a pensar que se trata de um caso de mau uso da voz em 

decorrência de uma alteração da função fonatória. Segundo Pinho (1997), esses quadros são 

compatíveis a uma alteração vocal e típicos de pessoas ansiosas, agitadas, assim como 

                                                 
72

 Intumescidas, “saltadas”. 
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estressadas. Quando pedimos que ela avaliasse a sua qualidade vocal ela mencionou achar 

“horrível” (Recorte 47). 

 

Recorte 47 

Isadora: (risos) A voz é péssima, é horrível. [...] é muito rouca e eu acho que não 

seria adequada para trabalhar com os meninos. [...] Não é a sala de aula que me faz 

falar assim (em forte intensidade), eu falo assim normalmente. Falo alto e faço 

competição sonora. 

 

Em relação à expressão facial e corporal, observamos os lábios comprimidos um 

contra ou outro em sinal de tensão e irritação, ombros inclinados para frente, braços 

comumente dobrados sobre o abdômen. Para nós, os braços cruzados e os ombros inclinados 

para diante podem ser encarados não apenas como hábito, mas também sinal de desânimo, 

cansaço, impaciência, além de uma postura defensiva, de proteção. Ela constantemente se 

movimentou pela sala. Comumente meneou a cabeça dizendo “meu Deus”, como se pedisse 

ajuda. Evidentemente que, dependendo do contexto, as expressões corporais precisavam ser 

interpretadas de modos diferentes. Seguem, no recorte 48, algumas das suas considerações. 

 

Recorte 48 

Isadora: [...] Eu acho que isso aqui (os ombros) não tem jeito, eu acho que eu já 

nasci assim (sorri). [...] Agora se os meus pais, quando eu era pequenininha, tivessem 

essa sensibilidade: “ela tem um problema de coluna, vamos ver o que é que a gente 

pode fazer para ajeitar essa menina”. Ninguém fez e a tendência agora é piorar 

(risos). [...] E o braço cruzado é constantemente, até falando com eles eu estou de 

braço cruzado, até aqui eu estou de braços cruzados. [...] Acho que é um hábito. [...] 

Eu me canso muito porque eu ando, dificilmente eu consigo me sentar um minuto. 

 

A sua sala de aula, aliás, era a mesma usada por Laura (a mais resiliente do grupo). 

Como dissemos anteriormente, a sala era de tamanho mediano, possuía dois quadros, um 

branco com piloto de um lado e um verde com apagador e giz do outro. Como em todas as 

salas, havia cadeiras de braço, a mesa da professora, um bebedouro e um armário para guardar 

materiais. Assim como ocorreu em Laura, as duas janelas sempre estavam fechadas e a porta 

estava sempre aberta, sendo pouco iluminada e, do mesmo modo, às vezes suja. O ventilador 



 171 

preso na parede esteve comumente ligado, apesar da reclamação de alguns alunos de que ele 

fazia seus papéis voarem. 

Nos dias que estivemos presentes, sua turma foi composta entre 19 e 23 alunos. Como 

já mencionamos, tratava-se de uma 4ª série. 

Na primeira etapa da pesquisa, o nosso contato inicial com os alunos, assim como 

ocorreu com as demais professoras, já fora iniciado através da filmagem da aula. Em algumas 

situações, como era de se esperar, os alunos se aproximaram curiosos da filmadora. Em uma 

dessas vezes ela veio até o local, demonstrando impaciência com a insistência deles, tentando 

levá-los de volta às cadeiras. No terceiro dia em que filmamos, a turma já se encontrava 

concentrada nos conteúdos da aula, praticamente ignorando a nossa presença. 

O nosso computador também atraiu a atenção de alguns alunos que, curiosos, 

tentavam adivinhar as suas funções e o seu custo (recorte 49). 

 

Recorte 49 

Conversa entre os alunos: 

Aluno 1: “A mulher está filmando...” 

Aluno 2: “Custa 2 mil?” 

Aluno 3: “Ei, tu nunca visse um notebook não, é?”  

 

Apesar disso, assim como agiram em relação à filmadora, nos encontros seguintes os 

alunos foram se acostumando com o computador. 

Uma das primeiras questões que abordamos foi como ela encarava a prática de 

algumas professoras rezarem no início das aulas. Lembramos que em uma dada aula sobre 

religião, ela instigou seus alunos a refletirem sobre a existência de Deus, sem obrigá-los a 

concordar com isso (recorte 50). 

 

Recorte 50 

Isadora: (silêncio). Penso que não é necessário. Legal quem faz, mas eu acho que 

essa questão se passa de outra maneira, contextualizado [...] porque o “rezar” na 

aula, muitas vezes é mecânico [...]. Para fazer um momento de oração na sala, tinha 

que ter um trabalho muito antes do “rezar por rezar”. Eu não faria. Eu não faço. [...] 

Chegar assim: “vamos rezar”, todo mundo “nãnãnãnã” (imitando a prece em coro), e 

o que quer dizer? O que representa esse momento?  
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Desde as primeiras observações, tivemos a impressão de que a aula dada por Isadora 

parecia estruturada coerentemente, de acordo com o conteúdo que pretendia ensinar. Apesar 

de nos parecerem aulas tradicionais, expositivas, isso não representou um obstáculo para a 

aprendizagem dos alunos. Isadora usou muito o quadro e pouca atividade prática. 

Perguntamos o que ela achava das aulas práticas (recorte 51). 

 

Recorte 51 

Isadora: [...] Tem conteúdos em que você pode realizar práticas belíssimas, mas, é 

aquela história, a turma não me incentivava a fazer muita coisa lúdica [...], era mais 

essa questão de conversar, de debater, de escrever. [...] mas foge do tradicional 

quando eu não dou o conhecimento pronto e a gente vai construir. [...] para mim ficou 

melhor. [...] O que acontece é: “o tradicional não serve mais para nada”. É como se: 

“não presta mais”, “acabou” (o método tradicional) e eu não concordo com isso. [...] 

Por conta da falta do conhecimento do rótulo que deram ao construtivismo, as aulas 

perderam muito de seu contexto de aula. [...] O que eu vejo é muita cortina, muito 

tapete, para esta prática e como é uma coisa dinâmica, se insiste nisso sem fazer uma 

avaliação. [...] O que é que está sendo feito “mesmo” nas salas de aulas? 

 

Mencionamos anteriormente que o relatório da UNESCO (2006) considera que o 

problema das escolas do ensino fundamental, no Brasil, consiste mais na qualidade, pois um 

quinto das crianças que concluem a quarta série não alcançaram ainda um nível adequado de 

habilidades de leitura ou de cálculos matemáticos. E Isadora foi muito crítica, durante todas as 

suas entrevistas, em relação ao que de fato era feito nas escolas. 

Apesar de usar instrumentos tradicionais, a professora, mesmo quando usava o quadro, 

preocupou-se em dar exemplos práticos. Ela, por exemplo, explicou como dividir a figura em 

dois, em quatro e em oito, ilustrando através de como seria no caso de um chocolate, um bolo. 

Em outra ocasião, ao entregar uma atividade para que os alunos produzissem em sala, 

preocupou-se em explicar detalhadamente sobre o conteúdo, interpretando toda a situação, 

certificando-se, posteriormente, de que havia realmente entendido. 

Ela não apresentou, por exemplo, nenhum rigor na arrumação das bancas. Exceto 

quando a professora que havia assumido oficialmente sua turma, na segunda etapa da 
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pesquisa, arrumava as cadeiras em círculo, todas as aulas de Isadora ocorriam com os alunos 

dispostos em fila
73

. Perguntamos o que ela considerava da arrumação das bancas (recorte 52).  

 

Recorte 52 (M2U00425-2:06) 

Isadora: Hoje se questiona muito a fila, mas quando eu comecei com a turma eu 

tentei fazer o círculo, só que foi horrível, eu desisti (risos). [...] era papelzinho 

voando. [...] No caso dessa turma o círculo dispersa muito. [...] Quando eu fiz a fila 

eu pensei em colocar, por exemplo, E. (inicial da aluna) mais perto de mim, D. (idem) 

que tem problema de visão, e quando eu fiz a fila em não consegui que eles parassem 

[...]. Agora, três vezes por semana eu procurava fazer um trabalho em grupo para que 

eles procurassem ter uma interação maior com o colega. [...]  

 

Como dissemos, ela comumente demonstrou competência e segurança, porém nem 

sempre houve um aproveitamento satisfatório do tempo de suas aulas. Em uma dada ocasião, 

estávamos próximos aos 30 minutos e ela ainda aguardava que os alunos copiassem as 

atividades solicitadas. Em outra, um aluno sentou na cadeira da professora e batucou no birô, 

enquanto ela circulava entre os demais e observava as suas tarefas. Neste dia, quase uma hora 

após a atividade ser passada, não havia nenhuma explicação acerca da tarefa ou sua simples 

conferência. 

Perguntamos à Isadora, especificamente, sobre uma aula em que abordou o tema do 

Natal (recorte 53). 

 

Recorte 53 

Isadora: (Ela sorri e coça a orelha). A do cartão?Foi só isso essa aula, não foi?Eu me 

lembro que eu passei uma atividade perguntando, que imagens poderiam representar 

os sentimentos do natal, além dos símbolos convencionais. (Comentamos que havia 

sido uma aula bem prática) [...] E vazia (ela retrucou). Inclusive, 90% das mensagens 

dos cartões foram copiadas de músicas que já tinham sido trabalhadas e o objetivo 

não era esse. [...] Qual é o objetivo de um cartão de natal? É transmitir para o outro 

de uma maneira bonita e eles não conseguiram apreender isso na confecção do 

cartão. (na verdade essa aula já estava preparada pela professora que ela iria substituir 

e referia-se a um projeto de natal da escola. os alunos já estavam sabendo que fariam 

                                                 
73

 Como já mencionado, ela passou a ocupar um cargo de confiança na prefeitura e saiu de sala de aula. 
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esta atividade e até já iriam trazer um material de casa). [...] E quando eu cheguei foi 

isso, eu já tinha que fazer o cartão. 

 

Solicitamos que analisasse o barulho, às vezes, apresentado pelos alunos. Ela nos disse 

ter relação com o tipo de atividade normalmente proposta (recorte 54).  

 

Recorte 54 

Isadora: [...] Isso é uma constante. [...] Se eu chegasse: “abra o livro na página tal e 

vá responder” eu acredito que em relação a essa bagunça, eu acho que diminuiria. 

[...] “vamos fazer um texto do livro”, “pegue a tarefa do livro e copie no caderno e 

responda”, [...] seria muito mais fácil dizer: “faça um desenho livre e faça uma frase 

sobre seu desenho”, mas eu não faço. E eu faço desenho, viu? [...] Está tudo muito 

bonitinho, mas é um trabalho mecânico, sem valorizar a presença deles. [...] valorizar 

mais o livro, valorizar mais o quadro? Eu prefiro eles. [...] Eu penso que é uma forma 

de controle do comportamento dos meninos que acho que funcionaria, mas eu preferi 

ir por aí, assim mesmo.  

 

Isadora comumente conseguiu obter a atenção e o respeito dos alunos. Não raro os 

escutamos falando: “licença”, “a senhora [...]”, quando se referiam à professora. Ao serem 

questionados por ela, levantavam animadamente os braços para falar. Eles pareciam respeitá-

la, envolvidos com as temáticas, empolgados com as discussões e tratando-a carinhosamente. 

Essa “educação”, do mesmo modo, foi percebida quando jogaram os papéis no lixo e fizeram 

as pontas do lápis no lixeiro e não no chão, como vimos acontecer em outras turmas. 

Identificamos, por parte da professora, algumas posturas afetivas (por exemplo, alisou 

carinhosamente a cabeça dos alunos), inclusive com alunos que haviam perturbado a sua aula. 

Ela justificou agir assim porque na verdade não sentia raiva de ninguém e sim cansaço 

(recorte 55). 

 

Recorte 55 (M2U00591-15:21) 

Isadora: [...] Raiva é pouquíssimo, é mais cansaço mesmo. [...] Não só pela dinâmica 

da sala de aula em si, mas o contexto todo. Você vem disposta, aí você se depara com 

uma coisinha que já vai minando [...]. Eu procuro fazer com que a minha relação não 

seja uma relação impessoal, de dar a minha aula e “tchau”. [...] Eu acho que eu faço 

muito isso, de chegar perto.  
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Ressaltamos que o cansaço demonstrado não pareceu ter uma relação com a época do 

ano, com a proximidade do fim do semestre. Pareceu-nos um cansaço de outra ordem, 

subjetivo, como se existencialmente ela não estivesse encontrando forças diante das situações 

e isso gerasse um enorme desânimo. Essa atenção para com os alunos demonstrou uma 

preocupação que foi além do conteúdo da disciplina, parecendo haver um interesse pela 

formação humana do aluno.  

Interessante que ela não tem a exata noção do carinho que desperta nas pessoas e se 

disse surpresa quando as mães dos alunos comentaram que ela as olhava nos olhos, que as 

tratava bem (recorte 56). 

 

Recorte 56 

Isadora: [...] Já tiveram algumas mães que disseram que quando chegam, eu falo: 

“oi, tudo bom?” [...] diziam que às vezes chegavam e a outra professora nem olhava 

para elas. [...] Mas eu não sou delicada (risos). Talvez na sala, com eles, mas 

normalmente eu não sou (risos). 

 

Ainda em relação às mães dos alunos, encontramos um recorte em que Isadora 

comentava que tinha pena delas e que quando as chamava para conversar a respeito dos filhos 

sentia-se constrangida. Essas conversas ocorriam após o expediente de trabalho, ilustrando o 

seu compromisso com seus alunos (recorte 57). 

 

Recorte 57 

Isadora: [...] No começo do ano eu comecei a chamar as mães, eu fiz uma escala 

para gente conversar um pouquinho e saber de que maneira eu poderia contar com 

elas [...]. [...] Em uma semana eu recebia três mães, meia hora mesmo, era só para eu 

conhecê-las (Isadora, na ocasião, ainda não conhecia bem os alunos). [...] E 

justamente aqueles alunos mais problemáticos tinham as mães que chegaram mais 

fragilizadas [...]. Depois da conversa eu ficava realmente preocupada. Da mãe do 

aluno chorar, dizer que o Conselho Tutelar já tinha ido procurá-la, que já estava na 

polícia por conta da criança. E depois eu ficar pensando que não tinha mais o que 

fazer. Então eu decidi que, de alguns, eu não iria mais chamar a mãe. [...] “você tira 

totalmente a responsabilidade da família?” (ela refletiu em voz alta) “Não”. Quando 

tem reunião elas vêm. [...] Mas mandar chamar para dizer o que elas já sabem e que 

me passaram claramente que não tinham mais o que fazer? Não. [...]  
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Isadora foi compreensiva e solidária em relação à postura das mães. Ela relatou que as 

mães, que deveriam ser uma referência para seus filhos, não eram, porque era difícil dar algo 

que não se tinha (recorte 58). 

 

Recorte 58 

Isadora: Como elas (as mães) vão ser uma referência se elas nem tem mais uma? 

 

Interessante que ao falar da dificuldade de colaboração das mães, nos lembrou um 

discurso que também lhe pertencia. Como já mencionado, ela comentou que estava desistindo 

de atuar em sala de aula por não haver mais o que fazer, apesar de sempre nos parecer 

comprometida. O mesmo ocorrera com algumas mães, “que não tinham mais o que fazer”, 

mas que nem por isso não se preocupavam com seus filhos (recorte 59) 

 

Recorte 59 

Isadora: A sensação que eu tenho é de impotência. [...] E eu acho que é muito mais 

difícil para a mãe, porque eu “tirei uma folga” (a sua licença de sala de aula) e a mãe 

não pode. [...] em alguns casos não era: “não estou nem aí”, era realmente: “não 

tenho mais o que fazer” (como ela se justificou sobre sua saída). [...] Eu decidi que 

tinham algumas mães que eu queria poupá-las. [...] Nas reuniões eu costumava dizer: 

“fulano, teve isso e isso mãe, mas ele também fez isso, ele está assim (destacando 

também situações positivas, de conquistas). 

 

Ela buscou incentivar os alunos a participarem ativamente das aulas e valorizar o que 

cada um trazia de sua história pessoal, buscando explicações acerca das respostas de cada um 

(recorte 60). 

 

Recorte 60 (M2U00425-3:33) 

Isadora: [...] É muito importante você valorizar o que já se sabe. [...] Muitas vezes 

até não é nem o conhecimento dele, mas que ele já ouviu, então é uma informação que 

ele pode trazer para a gente processar e a partir daí fazer o trabalho.  

 

Em várias situações elogiou explicitamente as respostas e posturas dos alunos e pediu 

desculpas, quando se enganava. Essa atitude de carinho, de respeito e de valorização sugeriu 



 177 

uma preocupação que transcendeu o aspecto puramente cognitivo e racional, para nós, não 

menos educativo (recorte 61). 

 

Recorte 61 

Isadora: “Exatamente”; “muito bem”; “adorei”; “foi ótimo”; “gostei de sua 

atitude”. 

 

Assim, ela mencionou pautar o seu exercício profissional na ética e no respeito aos 

valores humanos, considerados complementares à aprendizagem da leitura e escrita. Ela, por 

exemplo, incentivou os alunos a enfrentar desafios, como por exemplo, ler ainda sem muita 

experiência, um texto em voz alta (recorte 62).  

 

Recorte 62 (M2U00426-15:15) 

Isadora: “Muito boa a sua atitude de chegar e ler” (ela elogiou o aluno). [...] Era um 

recado para os outros alunos, pela atitude (risos). [...] É mostrar também para a 

turma que A. (aluno que vem apresentando dificuldades de relacionamento com os 

demais) também produz. 

 

Outro exemplo poderia ser quando um deles não queria emprestar o seu tubo de cola e 

Isadora enfatizou que era importante compartilhar os materiais, que ele deveria ser superior 

aos estímulos que os demais alunos erroneamente davam. E ela conseguiu que ele fizesse.  

Pelo que observamos em suas aulas, podemos considerar que ela, de fato, buscou 

instigar reflexões e mesmo considerando que nem sempre surtiriam efeitos significativos 

(sobretudo nos alunos menores), acreditava que nos maiores a sua iniciativa tinha sido 

válida
74

. Os recortes 63 e 64 ilustram a sua preocupação para além do conteúdo formal de sala 

de aula. 

 

Recorte 63 (M2U00425-49:16) 

Isadora: “Sempre que vocês forem escrevendo, vocês vão pensando: „por que?‟ ” 

 

Recorte 64 

Isadora: “Brincar por brincar não vai levar ninguém a nada. Tem gente que só vem 

para a escola para perturbar. No dia a dia a gente tem que ter noção de cidadania. 

                                                 
74

 Ela também dá aulas no ensino médio. 
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Eu vivo em sociedade, em vivo no meio dos outros e eu preciso cumprir umas regras, 

respeitar os outros, desde pequeno”. 

 

Presenciamos, ainda, uma conversa entre Isadora e os alunos, quando perguntaram se 

ela estava chorando e ela assentiu. Pelo que entendemos, ela tentava, sem sucesso, conversar 

sobre a Páscoa, refletindo-se ao sentido de “Renovação” e não de ovos de chocolate, mas eles 

não pareceram muito interessados. Mas nos perguntamos o porquê de sua decepção ter sido de 

tal nível, ao ponto de fazê-la se emocionar. 

Dando continuidade ao raciocínio do interesse por questões éticas, aludimos à 

existência de uma situação marcante a respeito do racismo. Em uma dada ocasião um aluno 

havia chamado o outro de “negro da senzala” e Isadora prontamente interrompeu a aula para 

repreendê-lo, informando que racismo dava cadeia. A maioria dos alunos dessa turma, 

inclusive, é de cor negra. Apesar de sua atitude louvável, questionamos o teor de seu 

argumento, pois falou, ironicamente, que o aluno agressor “não era nenhum louro de olho 

azul!”. Mesmo que ele fosse, a postura certamente não era conveniente. Não obstante, é 

possível que com este comentário Isadora tenha favorecido, no agressor, uma reflexão sobre si 

mesmo, demonstrando que atitudes como essa implicava, em última instância, em sua 

desvalorização pessoal. 

Isadora seguiu nessa reflexão, comentando sobre a beleza que é a história dos negros, 

considerando essencial respeitar o outro. Ela, inclusive, ressaltou que respeitar o outro é fazer 

silêncio e ouvir quando o outro fala, é não jogar papel no chão, é não discutir com o colega, é 

não forçar o outro a ficar em um local que ele não deseja, dentre outras questões. Refletiu, não 

sem uma dose de ironia, que saber sobre os deveres da criança parece tarefa difícil, mas que 

dos direitos todos sabiam! A escola, por exemplo, era um direito da criança, mas é dever da 

criança respeitar o professor, o espaço, as pessoas, etc. (recorte 65). 

 

Recorte 65 

Isadora: “Vocês vão crescer minha gente! Hoje a gente está falando dos direitos e 

desejos de crianças, mas vocês vão discutir no futuro sobre os direitos e deveres dos 

adultos. Como amanhã vocês vão conseguir um emprego e exercer os direitos e 

deveres se vocês não conseguem conviver?” (ela falou para a turma). [...] Eu procuro, 

no trabalho que eu faço, desenvolver ao máximo a questão da ética, do respeito, 

valores, alguns valores que eu acho que são importantes e que vão complementar a 

questão do ler e escrever. 
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A professora ainda seguiu questionando os alunos sobre o significado da sigla “ECA”. 

Alguns responderam brincando: “ECA meleca!”. E ela explicou que significava “Estatuto da 

Criança e do Adolescente”. Percebemos que alguns pareceram desinteressados em relação às 

discussões travadas, pois batucavam na mesa, outros assoviavam, uns simplesmente olhavam, 

parecendo sonolentos, com as mãos no queixo e um, regredido, sugava o dedo. Isadora 

comentou que a maioria dos alunos não está acostumada a refletir sobre os assuntos, mas que 

continuará promovendo e instigando reflexões (recorte 66). 

 

Recorte 66 

Isadora: “Eu quero dizer que eu não vou desistir de sempre chegar com um assunto, 

mesmo que 90% não estejam nem aí”. 

 

Depois que os alunos saíram, Isadora comentou que a sua proposta era diferente do 

modo como o ensino era tradicionalmente transmitido. Ela entendia que a reflexão era 

essencial, independente do que estava sendo oferecido formalmente no currículo escolar! (e 

nós concordamos com isso). Pedimos que comentasse sobre esse perfil instigador (recorte 67). 

 

Recorte 67 

Isadora: [...] Eu acho que é importantíssimo isso. Quando ele vai pegar um material 

do livro ou qualquer outra coisa, já é para ele confrontar com o que ele sabe, com o 

que ele já viu ou com o que o colega já disse. 

 

Apesar de todo o comprometimento com as aulas e com os alunos, o mau humor, 

manifesto em sua irritação e impaciência foi uma constante. Foram muitos os recortes em que 

localizamos esse comportamento, enquanto reclamava com os alunos. Para evitarmos 

repetições, apenas selecionamos alguns (recortes 68, 69 e 70).  

 

Recorte 68 (M2U00426-00:05) 

Isadora: “Terminou A.? Depois passa 1 ano e esquece de fazer a atividade!” 

 

Recorte 69 (M2U00430-39:15) 

Isadora: “Quem foi que retirou a cadeira? Um gesto seu já contribuiu para outra 

coisa que não tem nada a ver”  
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Recorte 70 

Isadora: (quando um aluno diz que escreverá a tarefa na matéria errada do caderno) 

“Isso é bem sua cara mesmo, faça isso para ficar tudo bagunçado”.  

 

Ao assistir as cenas, Isadora mencionou que retinha as suas emoções e que se falasse 

aos poucos o que pensava, talvez não fosse tão “explosiva” como foi (recorte 71).  

 

Recorte 71 

Isadora: [...] Não dá para fugir desses momentos (risos). [...] você tenta conversar e 

tem uma hora que você tem que falar “olha para mim: é assim!”. [...] Você tem que 

ser rígida. [...] eu já devia estar com raiva (risos). [...] Impotência total. [...] Quando 

chega nesses momentos é porque a paciência já acabou. [...] Eu acho que é porque eu 

seguro muito. Talvez se em um primeiro momento eu chegar e falar devagarzinho, 

mas eu vou segurando para ver o que é que acontece e quando tem que dizer, ninguém 

me segura mais.  

 

Percebemos muitas situações de ironia usada como forma da professora extravasar a 

sua indignação, sem utilizar expressões rudes (recortes 72, 73 e 74). 

  

Recorte 72 (M2U00430-37:55) 

Isadora: “Tudo a ver com o assunto, realmente” (pareceu-nos irônico) 

 

Recorte 73 (M2U00431-03:02) 

Isadora: “Eu vejo vocês com uma vontade tão grande de levar a tarefa para casa que 

eu fico tão feliz [...]” (risos) 

 

Recorte 74 (M2U00437-15:50) 

Isadora: “Eu já vi que o problema foi com você E., mas já vi que os advogados de 

defesa já se pronunciaram. São os eleitos. Que bom. Espero que aproveitem, que 

estudem, que façam uma boa faculdade” [...] (braços cruzados) 

 

A princípio Isadora não reconhecia a ironia como uma forte característica sua, 

justificando os recortes vistos como sendo exemplos de situações de pura irritação. Para nós, a 

ironia pode brotar de situações de irritação, mas nem toda irritação é esboçada ironicamente. 
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Durante as análises, porém, gradativamente foi aceitando que ela apresentava, de fato, muitas 

posturas irônicas e que talvez estivessem a serviço de protegê-la diante de situações que a 

aborreciam (recorte 75). 

 

Recorte 75 

Isadora: (risos) Totalmente irônico! (ela fala diante de um recorte) Que legal (risos). 

[...] Para eu não ser ignorante, para não repreender de forma mais agressiva [...]. Eu 

não vou me “acabar de gritar”, [...] mas eu tenho que passar o meu recado de 

alguma maneira e eu acho que escolhi dessa forma (risos). 

 

Além da ironia, percebemos que Isadora às vezes usou recursos para obter o que 

desejava com os alunos. Certa vez, uma das alunas solicitou que ela desligasse o ventilador 

porque a sua tarefa estava “voando”. Na verdade Isadora estava com calor e ao invés de 

assumir isso, consultou democraticamente a turma, se queria que o ventilador fosse desligado, 

mas a seguir acrescentou o comentário: “[...] e aí a gente morre de calor!” Não precisamos 

nem considerar que o seu comentário influenciou na decisão dos alunos, que discordaram que 

o ventilador fosse desligado. 

Como identificamos muitas reclamações em suas aulas, perguntamos em que 

percentual ela acreditava reclamar com os alunos e ela aludiu ser em 60% do tempo. Ela não 

considerou que esse volume de reclamações poderia comprometer a atenção e até mesmo a 

aprendizagem daqueles que estão participando de modo adequado e ativo das aulas (recorte 

76). 

 

Recorte 76 

Isadora: [...] Quando eu chamo a atenção não é aquela coisa de brigar, é passar 

para eles algum ensinamento que eu acho que irá colaborar para todo mundo. [...] O 

que eu estou dizendo é importante para todo mundo, há dois mil anos atrás, hoje, é 

daqui há dez mil, então é bom ouvir [...]. 

 

Por fim, ao término de toda a pesquisa, perguntamos como havia sido a experiência de 

participar de nossa pesquisa e ela realmente demonstrou ter gostado e também aprendido 

(recorte 77). 
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Recorte 77 

Isadora: [...] Eu amei (risos). Foi ótimo descobrir esse aspecto que eu não percebia, 

que eu sou irônica (risos). [...] Eu espero ter contribuído (risos). Com meus braços 

cruzados (enxugou discretamente as lágrimas). 

 

 

4.3 ANÁLISE COMPARATIVA DAS QUATRO PROFESSORAS DE ACORDO COM 

PADRÕES DE RESILIÊNCIA  

 

A seguir realizaremos uma análise comparativa do funcionamento demonstrado pelas 

quatro professoras, no que diz respeito aos Padrões de Resiliência propostos por Polk (1997): 

Padrões Disposicionais, Relacionais, Situacionais, Filosóficos e Religiosos
75

. Destacamos que 

mesmo utilizando estes padrões em nossa discussão não consideramos que a resiliência seja 

determinada por alguma combinação, em particular dos mesmos, sendo ainda difícil de ser 

plenamente caracterizada. Como considera Rodríguez (2005), apesar dos progressos nos 

estudos da resiliência, ela se mantém fiel às suas origens, reservando um lugar do humano que 

é imprevisível e que sob a forma de uma criativa combinação de fatores, tamanha a sua 

complexidade, segue surpreendendo. 

Conforme abordamos na fundamentação teórica, o foco no indivíduo caracterizava as 

pesquisas pioneiras que mencionavam que a resiliência existiria por uma constituição peculiar 

(RUTTER, 1993; WERNER, 1996). Gradativamente, passou-se a considerar também a 

dinâmica entre os fatores internos e externos aos sujeitos, como a aquisição de afetos, a 

importância de um apego seguro (BOWLBY, 1990), a estrutura familiar, o nível 

socioeconômico, a cultura e a educação. Ou seja, aos poucos se passou a dar mais atenção à 

interação entre aquilo que é subjetivo e aquilo que o meio externo oferece como suporte ao 

indivíduo (CYRULNIK, 1999). 

Ao utilizarmos os quatro padrões de resiliência (disposicionais, relacionais, 

situacionais e filosóficos e também religiosos), possuímos a compreensão de que eles, por si 

só, não seriam indicativos da resiliência apresentada pelas professoras, cujas histórias de vida, 

bem como os comportamentos em sala de aula, seriam sempre considerados de modo 

                                                 
75

 É válido ressaltar que quando abordamos cada um destes padrões, ilustramos com passagens que mais 

fortemente pareceram representá-los, mas isto não significa que digam respeito exclusivamente ao item 

discutido. Trata-se de uma divisão, sobretudo, didática, pois muitas das situações certamente poderiam 

contemplar mais de um aspecto. Acreditamos que esta “aproximação” não comprometeu a visão geral do que 

pretendíamos obter e demonstrar nesta fase do estudo. 
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contextual, este sim, mais representativo de uma visão integral ou multidimensional das 

mesmas. Neste sentido, quando consideramos as professoras como dotadas de características 

“mais” ou “menos” resilientes, o fizemos em função do posicionamento ou postura 

apresentada no momento de nosso estudo. 

Analisaremos de que forma os padrões de resiliência se revelaram na vida das 

participantes, seja através de seus relatos verbais ou até mesmo no dia a dia da sala de aula. 

Com vistas a dar uma maior sustentabilidade ao raciocínio desenvolvido, selecionamos 

trechos para ilustrar cada um dos aspectos abordados. Como estes recortes foram 

minuciosamente apresentados no capítulo anterior, estarão disponíveis, a título de uma 

possível consulta, sob forma de notas de rodapés. 

 

4.3.1 Padrão Disposicional 

 

O primeiro padrão de resiliência abordado será o Padrão Disposicional. Exploramos, 

especificamente, os aspectos da autodisciplina, autossuficiência, autoestima, capacidade de 

expressar as emoções e senso de humor, autocontrole, capacidade de aprendizagem e 

adaptabilidade. Acreditamos que estes aspectos, como quaisquer outros, para pertencerem de 

fato a um funcionamento com características mais resilientes, necessitam ser vivenciados, 

obviamente, de modo equilibrado. Isto não significa que em certas ocasiões um não possa se 

apresentar de forma mais organizada do que outro, mas de modo geral, espera-se que estejam 

presentes com certa regularidade. 

Outro ponto merecedor de esclarecimento é que inicialmente objetivávamos definir os 

termos de cada um dos subitens de acordo com os estudos de Polk (1997), que foi quem 

inicialmente adotou o uso dos padrões de resiliência em pesquisas. Informamos, contudo, que 

não localizamos, nas obras do autor, uma definição a respeito dos mesmos. 

Por sentirmos a necessidade de, em alguns momentos, esclarecermos qual a nossa 

compreensão em relação aos termos discutidos, recorremos a pesquisas em livros 

especializados, sejam da área de Psicologia ou de Filosofia, ou até mesmo realizando um 

contraponto ou uma complementação nos conteúdos, através do uso de um dicionário não 

especializado, o Houaiss (2004). 

Para nós, isso não representou uma incoerência epistemológica no momento em que 

assumimos o interesse em adotar definições que pudessem contribuir para uma visão integral 

do humano, mesmo que estivessem expostas em linhas teóricas diferentes. Neste sentido, na 
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falta de obtermos um referencial advindo do estudo que primeiramente discutiu acerca dos 

Padrões de Resiliência, nos permitimos funcionar deste modo. 

Feitas essas ressalvas, discutiremos a seguir cada um dos aspectos, iniciando pela 

autodisciplina.  

 

4.3.1.1 Autodisciplina 

 

A autodisciplina é considerada por nós como uma obediência a uma regra imposta 

pela própria pessoa, e guarda uma relação estreita com a organização. Poletti e Dobbs (2007) 

consideram que os resilientes são testemunhas da necessidade de recolocar tudo em ordem, 

regularizar suas vidas e retomar um pouco de controle sobre as circunstâncias. As quatro 

professoras evidenciaram possuir algum grau de autodisciplina.  

Laura (a professora que apresentava mais características de resiliência) conseguiu 

realizar com eficiência e obstinação o que planejou
76

. Ela, por exemplo, com obstinação e 

disciplina, estudava em sua casa na luz de um candeeiro e era a melhor aluna da turma
77

.  

Do mesmo modo, Graziela (a professora que apresentava, em segundo lugar, mais 

características de resiliência) nos pareceu dotada de autodisciplina quando traçou metas e 

buscou realizá-las
78

 e essa capacidade de organização e planejamento também fora evidente 

em sua prática em sala de aula
79

. 

Já Patrícia (a professora que apresentava, em segundo lugar, menos características de 

resiliência), apesar de demonstrar autodisciplina, pareceu dotada de rigidez
80

, o que nos faz 

questionar a qualidade deste aspecto e a verdadeira satisfação que sentia ao funcionar deste 

modo. Chamou-nos atenção o modo contraditório com que, às vezes, expressava sua 

autodisciplina, pois ora demonstrava possuí-la
81

, ora parecia desorganizada e pouco 

determinada
82

. Adiante, quando discutirmos os Padrões Situacionais, no item “capacidade de 

                                                 
76

 Ouvi muita recriminação: [...] “Já engravidou, porque ainda está estudando?” Mas não dei ouvidos e 

continuei estudando.   
77

 Eu sempre fui muito estudiosa [...], eu ficava estudando na luz do candeeiro, porque lá em casa não tinha 

energia, mas eu tirava as melhores notas da escola [...]. 
78

 [...] Eu parei de estudar por um bom tempo (seus filhos eram pequenos), acho que por uns dez anos. Mas 

antes de recomeçar eu fiz um concurso com contrato na prefeitura e fui selecionada entre as quarenta 

(candidatas). 
79

 [...] Precisa primeiramente se planejar (em relação às aulas). 
80

 Eu sou rígida, do jeitinho que minha mãe foi comigo (risos) [...] Chegava em casa, eu fazia atividade 

(escolar). [...] Era obediente. 
81

 Segui uma linha: estudo, faculdade, casamento, filhos.[...] a minha vida é dentro da minha linha, eu não 

posso ultrapassar uma coisa. 
82

 [...] eu acho que a pessoa que faz promessa tem que ser uma pessoa determinada, organizada (risos) e 

lembrar o que prometeu, porque eu me esqueço, eu sou rebelde (risos). 
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ter metas futuras”, veremos que o seu marido, inclusive, a considerava como alguém 

acomodado. 

Não podemos negar que aquela que apresentava menos características de resiliência do 

grupo, Isadora, pareceu apresentar mais dificuldades neste aspecto
83

. Ainda assim, 

demonstrou, em algumas situações, buscar a superação das dificuldades vividas no contexto 

escolar através do estudo e da pesquisa
84

.  

Diante destas considerações, mencionamos que a autodisciplina esteve presente, 

sobretudo, nas professoras que apresentavam mais características de resiliência (Laura e 

Graziela). Patrícia demonstrou componentes de rigidez, não parecendo vivenciar a 

autodisciplina de modo saudável e Isadora pareceu possuir um fraco grau de autodisciplina, 

compatível com a sua condição de possuidora de menos aspectos resilientes do grupo. 

 

4.3.1.2 Autossuficiência – Autoeficácia 

 

No dicionário Houaiss (2004), o autossuficiente está definido como “capaz de viver 

sem depender de ninguém; independente. Já na definição de eficácia, no mesmo dicionário, 

está exposto como “a capacidade de atingir o efeito esperado”. Entendemos que o conceito de 

autoeficácia poderia estar mais aproximado da resiliência e por isso optamos por utilizá-lo. 

Para Barros e Santos (2010), o indivíduo apresenta níveis de autoeficácia elevados ou 

reduzidos, de acordo com os próprios julgamentos em relação às suas capacidades. A 

autoeficácia determina em grande medida o lócus de controle interno, ou seja, se uma pessoa 

se sente eficaz e acredita possuir as habilidades necessárias, estabelecerá relações entre suas 

ações e os resultados. 

Bandura (2008) apresenta o conceito de autoeficácia como sendo as crenças das 

pessoas a respeito de suas capacidades de produzir determinados níveis de desempenho que 

exercem influência sobre fatos que afetam suas vidas. As crenças de autoeficácia ajudam a 

determinar quanto esforço as pessoas vão dedicar a uma atividade, quanto tempo elas 

perseverarão ao se defrontarem com obstáculos e o quanto serão resilientes frente a situações 

adversas.  

                                                 
83

[...] apesar dos 22 anos trabalhando, eu não consegui ainda ter uma casa própria, é aquela coisa do dinheiro 

não render; 

[...] eu tirei a minha carteira de habilitação há uns cinco anos atrás, mas, desorganizada, não consegui 

comprar o carro (risos);  

[...] Quando eu comecei a cobrar de mim mesma as coisas que eu achava que eu ia ter quando eu trabalhasse e 

que eu cobrava que meu pai me desse, e eu não estava fazendo nem conseguindo, eu fui me acomodando. 
84

 [...] tem “n” coisas que me atrapalham: falta de material, falta de acompanhamento, falta de apoio, mas eu 

estou lá, eu estou estudando, eu estou pesquisando. 
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Compreende-se, dessa maneira, que as crenças na eficácia pessoal poderão favorecer 

ou dificultar as condições de enfrentamento de obstáculos, conseqüentemente, interferindo 

nas características de resiliência apresentadas pelas pessoas. 

Laura pareceu-nos fortemente dotada de autoeficácia
85

. Ela vivenciou situações 

pontuais em que assumiu, de modo independente e com qualidade, algumas posturas. 

Podemos lembrar quando assumiu um cargo comissionado na área de finanças da Secretaria 

da Saúde do município
86

; quando lutou e conseguiu pagar a sua faculdade através do crédito 

educativo
87

; e, por fim, quando mencionou estar conseguindo pagar um curso de mestrado em 

uma universidade particular
88

, só para citar algumas.  

Graziela demonstrou autoeficácia ao dizer que fazia o que julgava correto e enfrentava 

o que fosse necessário. Nestas ocasiões, sentia-se realizada
89

. Quando sua aula não saía 

conforme planejara, mencionou sentir vontade de desistir, demonstrando impotência
90

. Nas 

aulas que observamos, traçava seu planejamento e conseguia executá-los. Lembremos que era 

ela quem lecionava na turma mais problemática da pesquisa. 

No que diz respeito à Patrícia, percebemos que a mesma evidenciou autoeficácia 

quando conseguiu sua independência financeira, assumindo responsabilidades com seus 

estudos e, junto ao marido, na educação dos filhos
91

. Apesar de sabermos que ninguém é 

autoeficaz em todos os domínios, é possível, que sua “independência” não se manifeste do 

mesmo modo no âmbito emocional. Lembremo-nos de sua necessidade de agradar a todos, 

sobretudo a sua mãe, tendo comumente demonstrado insegurança em questionar a sua real 

competência. Sobre a sua prática como professora, mencionou gostar de desafios, acreditando 

“dar conta” deles
92

. 

Em relação à Isadora, podemos considerar que ela nos pareceu independente, quando, 

desde muito nova (aos 16 anos), procurou trabalhar visando sair da situação precária em que 

                                                 
85

[...] Eu não tenho medo de desafio. Não tenho medo porque a minha vida inteira foi assim. 
86

 [...] Era eu quem administrava tudo. 
87

 Numa turma de sessenta alunos eu fui a única com o crédito aprovado. E terminei a minha faculdade. 
88

 [...] Ainda tenho o mestrado (em uma Instituição privada). 
89

 [...] Na escola a gente ensina o que é certo. [...] Às vezes quando eu preparo uma aula, que eles realmente 

participam, quando termino eu digo: “Meu Deus, eu consegui”.   
90

 [...] mas tem dias que você sai arrasada [...]. Tem horas que dá vontade de largar tudo e ir embora. [...] Eu 

me sinto como se a minha aula não tivesse tendo importância. [...] Ninguém consegue nada fácil não. 
91

 [...] eu sou daquela que, financeiramente, graças a Deus sou independente de pai e mãe. [...] Quando eu fui 

fazer faculdade eu pedi para pagar, para ter certa responsabilidade, [...] essa questão de independência 

mesmo;  

[...] depois de “eu me entender por gente” eu tinha responsabilidade com estudo, com a família, com filho. [...] 

Hoje em dia eu posso sustentá-los (os filhos). 
92

 Quando eu vejo turmas difíceis eu gosto de pegar, sabe?[...] Eu acho que eu dou conta. [...] Eu tenho 

condições de ensinar em uma faculdade, mas eu me identifico com crianças. Já pediram o meu currículo [...], 

mas eu não tenho vontade. 
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vivia com a família. Mas, apesar de seu movimento em direção à autonomia e à 

independência emocional e material, sentiu-se frustrada e impotente ao reconhecer que seus 

esforços não têm sido suficientes, já que ela não conseguiu, efetivamente, conquistar e 

realizar muitas coisas em sua vida
93

. Ela refletiu, visivelmente emocionada, sobre sua 

impotência por não ter conseguido realizar os seus sonhos
94

. 

Poletti e Dobbs (2007) consideraram que um adulto resiliente possui a capacidade de 

assumir a responsabilidade da própria vida, fazendo “nascer a ordem a partir do caos”. Para 

estes autores, tomar a iniciativa pode ser um poderoso remédio contra a impotência e a 

tendência a se fazer de vítima. Infelizmente isso não pareceu possível para Isadora. 

Santos (2006) considera que  

quando o docente propõe algo que não produz sentido para os alunos, então, o 

sofrimento se instala e o sentimento de impotência, de culpa e de inutilidade 

preenche o solitário e intimista vazio deixado pela percepção de não desempenhar 

bem a sua função (p. 130). 

 

 

Diante do apresentado, podemos referir que percebemos indícios de que as professoras 

com características mais resilientes foram as que apresentaram fortemente o aspecto da 

autossuficiência e autoeficácia, o que nos leva a pensar tratar-se de uma característica 

presente na resiliência. 

 

4.3.1.3 Autoestima 

 

Mosquera e Stobäus (2006) relatam que a autoestima é o conjunto de atitudes que cada 

pessoa tem sobre si mesma, uma percepção avaliativa sobre si própria, uma maneira de ser, 

segundo a qual tem ideias sobre si mesma, que podem ser positivas ou negativas. 

 

[...] pode-se considerar a auto-estima uma avaliação que se faz de si mesmo, na qual 

existe um sentimento de aceitação ou negação a respeito de seu modo de ser, de suas 

qualidades e defeitos. A auto-estima pode ser vista como o valor que se tem de si 

mesmo, dependendo da valorização cultural a respeito das capacidades que uma 

pessoa possui (BARROS; SANTOS, 2010, p. 5). 

 

                                                 
93

 [...] eu não consegui fazer muita coisa. [...] é aquela história, “não plantei árvore, não escrevi livro, não tive 

filhos”. Sabe como é? Eu estou “passando”; Eu criticava o meu pai, porque todo mundo tinha uma casa e 

meu pai não tinha. Mas eu nunca comprei uma casa, né? 

 (Em relação ao seu trabalho como professora) [...] A sensação que eu tenho é de impotência. 
94

 [...] Nada que eu me propus a fazer deu certo. Nada (chora) Eu trabalhei a minha vida todinha como 

professora, acabei desistindo. Eu me casei já velha, porque quando eu me casasse eu queria estar certa do 

que eu estava fazendo, mas não acertei [...]. Aquilo tudo que eu vivi a minha vida todinha, no lado 

profissional, o que eu estudei, acabei saindo [...] Enfim (emocionada, em silêncio) [...] É como eu disse: “Eu 

vou passando”. 
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Tavares (2001) afirma que o desenvolvimento de capacidades de resiliência nos 

sujeitos passa pela mobilização e ativação das suas capacidades de ser, estar, ter, poder e 

querer, ou seja, pela sua capacidade de autorregulação e autoestima.  

Para ele,  

 

ajudar as pessoas a descobrir as suas capacidades, aceitá-las e confirmá-las positiva 

e incondicionalmente é, em boa medida, a maneira de as tornar mais confiantes e 

resilientes para enfrentar a vida do dia-a-dia por mais adversa e difícil que se 

apresente (p. 52). 

 

 

A manifestação da autoestima foi facilmente percebida nas duas professoras que 

apresentaram mais características resilientes (Laura e Graziela).  

Laura, em muitas situações, mencionou sentir-se satisfeita por suas conquistas. Isso 

ficou claro quando mencionou a emoção sentida por poder proporcionar mais conforto aos 

seus familiares
95

. Ela se define como “guerreira”, considerando ser esta uma característica 

fundamental aos bons professores. Não percebemos uma conotação pejorativa na expressão 

que ela utilizou, parecendo-nos que sua intenção fora reconhecer que é alguém que assume 

uma postura de enfrentamento positivo diante da vida, dizendo não se acomodar e buscar 

vencer os obstáculos da vida
96

. 

Podemos dizer que Graziela demonstrou uma autoestima positiva em várias situações. 

Ela se definiu, com satisfação, como corajosa e guerreira
97

. Ela registrou o orgulho que sua 

mãe sentia dela
98

. Por fim, mencionou os elogios recebidos dos pais dos alunos
99

 e sua 

satisfação ao reconhecer que era capaz de dar uma boa aula
100

.  

Patrícia pareceu orgulhar-se de sua organização e disciplina e de nunca ter dado 

motivo para incomodar ou preocupar os pais
101

. Falou, inúmeras vezes, sobre o fato de ter 

sido a melhor aluna de turma
102

 e de ter sido primeiro lugar em concursos públicos. Em 

                                                 
95

 [...] Todo mundo ia assistir televisão lá em casa. De noite era uma festa e eu feliz da vida. 
96

 [...] Eu não tenho medo de desafio. Não tenho medo porque a minha vida inteira foi assim. [...] Eu não me 

acomodo. [...] Eu digo que eu sou uma guerreira [...]. E o professor tem que ser guerreiro. [...] Eu me 

considero, na vida, uma vencedora e eu trago isso para a minha prática pedagógica, porque não é fácil ser 

professor, como não foi fácil a minha vida.   
97

 Filha de (fala o nome completo dos pais), um casal muito simples, casal bom, também como a filha (ri e bate 

no peito), uma filha também muito simples, eu acho que trabalhadora, corajosa, [...] guerreira (fala com 

satisfação). 
98

 (justificando conseguir lutar por sua profissão) [...] Para ela (a sua mãe) me olhar e se orgulhar da filha dela. 
99

 (gratificação profissional) Quando chega um pai de aluno dizendo que gostou de meu trabalho. 
100

 [...] “Hoje a minha aula foi „dez‟ (ótima)”. 
101

 [...] ela (a mãe) não tem do que se queixar de mim. 
102

 (falando sobre ser aprovada em 1º lugar no colégio) Na minha cabeça eu não almejava ser a melhor, eu 

almejava a minha aprendizagem e me sair bem e não repetir de ano. 
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contrapartida, dizia reiteradas vezes não se sentir melhor que os outros
103

. Interessante 

lembrar quando tirou o primeiro lugar, junto com mais três candidatas, na prefeitura em que 

trabalha. Ela verbalizou que enquanto as pessoas estavam felizes por terem sido aprovadas, 

ela havia achado a sua nota medíocre
104

. 

Seu excesso de justificativas nos fez pensar que ela vivia um conflito entre o 

perfeccionismo, a satisfação em poder agradar os pais (sobretudo à mãe), em oposição a 

atitudes de aparente menosprezo por si mesma, referindo não ser como as pessoas 

costumavam pensar que ela fosse. Sendo assim, raras vezes parecia satisfeita com seu 

desempenho. 

As contradições de Patrícia pareceram sugerir um distanciamento do conceito de alma 

unificada desenvolvido por Martin Buber. Ainda assim, Buber não vê motivo de desespero 

para os que não têm, de início, uma alma unificada, pois considera que  

 

o homem, com sua alma múltipla, complicada e contraditória, não está sendo 

deixado à deriva: o mais íntimo dessa alma, a força divina na sua 

profundeza, é capaz de atuar, modificá-la, de ligar as forças que mandam 

umas nas outras, fundir uns aos outros os elementos que se dispersam, é 

capaz de uni-la (BUBER, 1999, p. 29). 

 
 

Destaca que o processo de unificação da alma nunca se pode considerar concluído, 

mas que é possível um caminho gradativo em prol da união: “cada obra que realizo baseado 

em uma alma unida, [...] resulta numa nova e mais alta unificação; cada obra me leva, mesmo 

em diversas voltas, para uma união mais constante que a anterior” (BUBER, 1999, p. 30).  

Neste sentido, pode-se atingir sempre mais segurança na capacidade da própria alma 

de superar suas contradições, como diria Röhr (2002), sem abandonar uma atitude de 

constante vigilância. 

No âmbito escolar, especificamente, Patrícia acredita ser persistente e preocupada com 

seus alunos, mencionando realizar seu trabalho com seriedade
105

. Mencionamos um fato que 

elevou a sua autoestima enquanto professora: Havia um aluno com muitas dificuldades 

                                                 
103

 [...] eu dizia que por eu ter tirado o primeiro lugar no concurso daqui, eu não me achava a melhor, me 

achava esforçada. [...] Eu queria ser igual a todo mundo (coça a cabeça). [...] Eu prefiro que você me 

conheça e você vem e me faz um elogio, mas eu não gosto de me auto-promover. [...] não me acho aquilo que 

as pessoas dizem, [...] não me identifico com todos os adjetivos que me dão. 
104

 [...] Enquanto o povo estava empolgado porque tinha tirado o primeiro lugar (três professoras empataram no 

1º lugar), eu estava arrasada com o nível (risos), foi média 7,0 se eu não me engano. E eu: “Que nível foi 

esse?” 
105

 [...] Eu acho que eu sou persistente com os meus alunos, eu sou preocupada com a questão do alfabetizar 

[...] Eu me acho esforçada, gosto de ver as coisas funcionarem. [...] Eu faço o meu trabalho sério. 
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emocionais e de aprendizagem em sua turma e ela conseguiu integrá-lo aos demais e realizar 

um bom trabalho
106

.  

Segundo os critérios adotados nesta pesquisa, Isadora foi quem demonstrou a 

autoestima mais baixa, mais uma vez coerente com alguém que não possua muitas 

características resilientes. Ela pareceu ter sua autoestima abalada quando percebeu que não 

conseguiria o desempenho desejado no ensino das crianças da sala especial, temendo ser 

avaliada pelas pessoas como “incompetente”
107

. Numa rara oportunidade traçou um perfil 

positivo ao seu respeito, quando se disse gratificada por vencer desafios
108

.  

Pelo exposto, podemos considerar que há indícios de que o aspecto positivo da 

autoestima possa manifestar-se mais claramente nas professoras que demonstraram uma 

dinâmica mais resiliente. 

 

4.3.1.4 Capacidade de expressar as emoções e senso de humor 

 

Ferreira e Acioly-Régnier (2010) e Acioly-Régnier (2010) observam que uma das 

contribuições centrais de Wallon está em dispor de uma conceituação diferencial sobre 

emoção, sentimento e paixão, incluindo todas essas manifestações como um desdobramento 

de um domínio funcional mais abrangente: a afetividade, sem, contudo, reduzi-los uns aos 

outros. Em nossa análise utilizaremos as expressões como sinônimas. 

Para Frankl (1991), o humor constitui uma arma poderosa na luta pela 

autopreservação, permitindo um distanciamento, que a pessoa se coloque acima da situação, 

mesmo que somente por alguns segundos. Antunes (2007) considera que os resilientes 

conseguem construir momentos autênticos de alegria frente às adversidades. Yunes (2003) 

mencionou a existência de interações prazerosas e bem-humoradas ao comentar sobre a 

resiliência em famílias
109

.  

Laura não parecia uma professora bem humorada, mas percebemos que quando 

aborrecida, rapidamente superava a situação incômoda, não ficando contrariada com os alunos 

                                                 
106

 [...] Para mim eu estava realizada enquanto professora, porque João é um menino muito problemático. [...] 

No momento em que ele começou a participar, o meu intuito era trazê-lo mais para junto. 
107

 [...] Eu também comecei a pensar que para continuar nesse trabalho (ensinando na sala especial) era como 

se fosse um atestado de incompetência, que eu sei que eu não tinha. 
108

 [...] Eu digo assim, sem modéstia: “eu sou uma ótima filha, sou uma ótima vizinha, sou uma boa 

profissional”.  

(sobre o que mais a gratifica na profissão) [...] os desafios que a gente vence. 
109

 Ressaltamos, contudo, que há situações em que questões sócio-culturais podem interferir facilidade ou 

dificuldade da expressão das emoções. 
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por muito tempo. Dizia preferir sorrir e brincar com os alunos
110

. Uma dessas brincadeiras foi 

bater a régua na cabeça deles. Inicialmente estranhamos essa atitude, mas logo entendemos 

que se tratava de algo acordado entre eles, que pareciam prazerosamente desfrutar dessas 

situações lúdicas com a professora, já que neste momento todos sorriam
111

.  

Graziela se definiu como alguém “animada”, que gostava de se divertir
112

, tendo 

encarado com bom humor até mesmo uma surra que levou de seu pai
113

. Ela foi quem mais 

vivenciou situações adversas em sala de aula e, como era de se esperar, foi a que demonstrou 

mais mau humor nestes momentos
114

. Tanto ela quanto Laura, durante a entrevista de 

autoconfrontação, ao se depararem com cenas consideradas inadequadas, pareciam tranqüilas, 

demonstrando simplicidade e humildade ao reconhecerem seus “deslizes”, chegando a sorrir e 

até mesmo a gargalhar das situações observadas. 

Já Patrícia, diferentemente da autenticidade percebida em Laura e Graziela, 

demonstrou pouca harmonia entre a expressão emocional e o sentimento real
115

. Apesar de ser 

a professora que mais dava risadas ao estar conosco, o seu sorriso parecia defensivo, podendo 

estar a serviço de uma necessidade de agradar o outro, ou até mesmo para aparentar que 

estava sempre bem e que nada a incomodava. 

Para Buber (1999),  

 

a origem de todos os conflitos entre mim e os meus próximos é que não falo o que 

penso e não faço o que eu falo. Por isso, a situação entre mim e o outro sempre se 

torna mais confusa, mais envenenada, e, por causa da minha desagregação interior 

não mais capaz de vencê-la; tornei-me, apesar de todas as ilusões criadas sobre mim, 

escravo indolente dela (p. 38). 

 

 

Com os alunos, diante de uma situação em sala de aula que a desagradava, demonstrou 

irritação e ironia
116

, não conseguindo verbalizar de modo franco o que realmente sentia. Sua 

                                                 
110

 [...] Eu não consigo ficar com raiva (risos). [...] Eu vou perder o meu tempo com raiva, é? [...] Para mim é 

horrível quando chega um professor muito sério, que não ri, que só dá bronca a aula inteira. [...] Eu sou de 

sorrir muito, 
111

 Eu gosto de brincar com os meninos. [...] Eu faço na brincadeira: “Cala boca” (risos). 
112

 [...] um pouquinho animada, que gosta de brincar, de se divertir 
113

 (Ao comentar uma surra do pai) [...] Eu não liguei não (risos). 
114

 (algumas situações de mau humor, quando reclamava com os alunos) [...] Eu não venho para aqui brincar 

não! Aí fica difícil!; 

 [...] Eu vou mandar gente ir para casa, viu?”; 

 ”Vá cantar em casa, aqui não”; 

 “Menino, não tem porta não, é? Você é mal educado!” 
115

 Às vezes eu me sinto tímida. [...] Aí diverge um pouco das minhas gargalhadas, porque as pessoas pensam 

que “eu sou essas gargalhadas”, mas é uma característica minha gostar de rir. [...] As pessoas me vêem 

muito sorridente e acham que eu não tenho problemas, mas eu tenho, eu sou ser humano (risos).   
116

 (Irônica) “Será que em 22 anos de profissão eu ainda não aprendi a dar aula? Obrigada João, você sabe 

muito mesmo, sabe mais que os livros!” 
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dificuldade em expressar os sentimentos foi, inclusive, verbalizada por ela, quando 

considerou que a pesquisa a ajudou a desabafar
117

.  

Isadora expressava o que sentia de modo bem explícito, porém, como veremos no 

próximo item, praticamente sem qualquer controle
118

. Até mesmo o seu sentimento de 

paralisação era facilmente percebido
119

. Durante nossas entrevistas, expressava suas emoções 

com facilidade quando falava sobre temas delicados
120

. Entendemos que a transparência
121

, 

em alguns casos, pode favorecer a interação e o bem estar pessoal. Em contrapartida, nem 

sempre é possível sermos transparentes com quaisquer pessoas e em quaisquer lugares, sem 

que isso signifique necessariamente falta de autenticidade. O equilíbrio, como sempre, é o 

mais recomendável. 

Isadora comumente expressava um humor deprimido, irritadiço
122

. Mencionou que 

não era comum sentir “raiva”, sugerindo um desgaste em sua prática docente proveniente 

muito mais do “cansaço”
123

. A ironia
124

, uma das características mais percebidas por nós, fora 

um aspecto que inicialmente Isadora resistiu em reconhecer em si. Posteriormente, acabou por 

refletir que possivelmente usava esta estratégia para evitar agir de modo mais enérgico e 

agressivo
125

. Como aponta Drey (2008), a entrevista de autoconfrontação permitiu à Isadora, 

de modo positivo, ressignificar suas atitudes, favorecendo uma reflexão sobre sua atuação 

como docente. 

Por fim, podemos apontar que o senso de humor nem sempre esteve presente nas 

professoras com características mais resilientes. Apesar disto, elas expressaram suas emoções 

de modo mais autêntico que as demais professoras, não parecendo usar defesas com vistas a 

evitar o confronto direto com a situação desagradável (como por exemplo, ocorrera através do 

uso da ironia nas professoras com menos características resilientes). 

                                                 
117

 [...] Como eu disse, eu até gostei em determinadas horas (de participar de nossa pesquisa), porque às vezes 

eu não tenho coragem de desabafar com muita gente e eu deixei a fonoaudióloga de lado e incorporei à 

psicóloga (fazendo menção a nossa dupla graduação). [...] Eu estava dizendo para as meninas, que essa coisa 

com Ana Lúcia está sendo até boa, porque eu estou “botando para fora” coisas que eu não falaria para 

ninguém. 
118

 Eu me desespero, brigo, vou atrás [...] 
119

 eu me choco e ao mesmo tempo me paraliso, porque eu vou fazer o quê? (cruza os braços em sinal de 

impotência ao falar das dificuldades enfrentadas na educação). 
120

 Quando eu olhei, ele (o pai) estava chorando (ela voltou a se emocionar enquanto contava o fato). 
121

 No sentido de sinceridade. 
122

 (Mal humorada) “Terminou A.? Depois passa 1 ano e esquece de fazer a atividade!” 
123

[...] Raiva é pouquíssimo, é mais cansaço mesmo. 
124

 (Quando um aluno diz que escreverá a tarefa na matéria errada do caderno) “Isso é bem sua cara mesmo, faça 

isso para ficar tudo bagunçado”; 

(De braços cruzados) “[...] os advogados de defesa já se pronunciaram. São os eleitos. Que bom. Espero que 

aproveitem, que estudem, que façam uma boa faculdade” [...].  
125

[...] Para eu não ser ignorante, para não repreender de forma mais agressiva. [...] eu tenho que passar o meu 

recado de alguma maneira e eu acho que escolhi dessa forma (ironicamente). 
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4.3.1.5 Autocontrole 

 

Entendemos o autocontrole como o domínio sobre as próprias emoções e reações, 

considerando-o como uma característica importante aos resilientes. A introspecção pode 

contribuir para a obtenção do autocontrole. 

Röhr (2007) considera como um pressuposto para a atuação do educador a capacidade 

de diagnosticar o que falta na plenitude de seu educando, ou seja, o conhecimento íntimo dos 

empecilhos e bloqueios internos e externos que dificultam o avanço em direção à plenitude. 

Cabe ao educador ter à disposição uma variedade de meios adequados que possivelmente 

ajudariam a superar os obstáculos pertinentes a esse ou aquele educando. De acordo com a 

situação específica podem ser atitudes benevolentes, acolhedoras e carinhosas, bem como 

atitudes firmes, exigentes e ações disciplinares, que prestam ajuda na superação de estados 

que inviabilizam um avanço na plenitude do educando. 

A despeito da realidade adversa vivenciada, seja pelos próprios educandos, ou pelas 

educadoras, em nosso estudo, mesmo as professoras dotadas de mais aspectos resilientes 

demonstraram posturas que em alguns momentos extrapolaram o limite do aceitável, 

superando a firmeza que de fato precisariam assumir. 

A professora com mais características de resiliência do grupo, Laura, nos surpreendeu 

ao narrar situações em que o autocontrole não esteve presente. Lembremos ao menos três: ela 

deu uma bofetada em um aluno que a mordera
126

; chamou uma aluna de “imbecil”
127

; e, por 

fim, disse que jogaria uma cadeira em cima de um aluno que a ameaçara
128

. Em contrapartida, 

não podemos esquecer o seu retorno às aulas após ter estado por dias no hospital, 

acompanhando o seu marido. Na ocasião, apesar de exausta, portanto mais impaciente e 

irritada, ainda assim conseguiu controlar-se na maioria das situações e estar disponível e 

atenta às necessidades dos alunos. 

Graziela referiu nunca ter “perdido a cabeça”, mas não foi bem o que identificamos 

em suas aulas. Mais uma vez recordamos que ela ensinava em uma turma do Projeto Se Liga, 

projeto este que acolhe alunos, em uma mesma sala de aula, com diferentes faixas etárias e 

múltiplos problemas de comportamento e aprendizagem. Em nossas observações, nos 

                                                 
126

 [...] o menino deu uma dentada em meu braço que ficou a marca dos dentes, mas eu não tive demora, dei 

uma tapa tão grande nele (sorrindo). [...] eu disse: “Mas professor, eu nem queria bater [...], mas quando eu 

senti a dor, que eu não conseguia largar, foi um tabefe tão grande”. 
127

 Depois que eu disse: “sua imbecil”, ela respondeu: “imbecil é você”, eu estava errada e disse: “vá para 

casa e volte amanhã, quando a cabeça estiver mais fria”, a minha e a dela (risos). 
128

 Eu tive um aluno que uma vez ele pegou uma banca e disse assim: “eu vou jogar em você”. E eu disse: “Vá, 

pode jogar, porque joga em mim e eu jogo outra em você. 
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deparamos com muitas situações em que ela perdera a paciência. Isto foi percebido quando, 

por exemplo, sentou energicamente os alunos na cadeira ou os puxou pela camisa
129

. 

Como diria Castro (2001), a complexidade da sala de aula muitas vezes exige uma 

capacidade de enfrentamento e se considerarmos que a turma de Graziela possui 

peculiaridades que a tornam ainda mais difícil, percebemos realmente a necessidade de 

atitudes enérgicas e imediatas em várias situações, mas entendemos que muitas vezes ela 

extrapolou. Teria sido mais recomendável se ela pudesse ter conseguido atrair a atenção dos 

alunos, que não pela abordagem corpo-a-corpo. 

Patrícia usava algumas estratégias para evitar perder o controle
130

, do tipo: contar de 

um até três, para que os alunos voltassem aos seus lugares, quando era irônica ou até mesmo 

quando exagerava no tratamento carinhoso com os alunos
131

. Segundo ela, todas essas 

“estratégias” serviam “para que se segurasse”, portanto se controlando e evitando perder a 

paciência.  

Isadora reconheceu que quando a situação a irritava, sempre perdia o controle. Isto 

também ficou claro quando disse que não conseguia separar os problemas pessoais do âmbito 

profissional, apesar de entender que seria recomendável. Ao analisar algumas cenas em que 

perdera a paciência com os alunos, admitiu que deveria, desde o primeiro momento, ter 

expresso o seu pensamento para não chegar até onde havia chegado
132

. 

Não precisamos ressaltar a importância da paciência em quaisquer circunstâncias, e 

em se tratando de questões educativas, sua existência passa a ser vital, encarada, para Bollnow 

(1979), como uma virtude do educador. Para Campos (1999), ser paciente, calmo, saber 

esperar, são qualidades essenciais ao bom pedagogo.  

Podemos dizer que as duas professoras com características mais resilientes (Laura e 

Graziela) demonstraram mais momentos de perda de controle com seus alunos do que as com 

menos características (Patrícia e Isadora). Em contrapartida, estas pareceram utilizar 

mecanismos defensivos, como, por exemplo, a ironia, para evitar que isto ocorresse. Patrícia, 

                                                 
129

 [...] Eu estava desesperada, sem controle nenhum. (comentando a sua perda de controle diante da agitação 

dos alunos) 
130

 [...] Eu não consigo perder muito a cabeça, porque eu acho que esse é meu estilo. 
131

 (Às vezes as palavras pareceram “exageradamente” carinhosas, o que nos fazia pensar que nem sempre o que 

era falado era, de fato, sincero). “F. meu amor, quando acabar seu lápis amarelo, minha vida, entregue a L., 

tá meu querido?” [...] Eu sei que quando eu digo “Meu amor”, é porque eu já estou fora de meu limite, 

porque eu estou perdendo a minha paciência. 
132

 [...] Eu acho que é porque eu seguro muito. Talvez se em um primeiro momento eu chegar e falar 

devagarzinho, mas eu vou segurando para ver o que é que acontece e quando tem que dizer, ninguém me 

segura mais. 
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além da ironia, lançou mão de um tratamento excessivamente carinhoso e pouco espontâneo 

com seus alunos.  

 

4.3.1.6 Capacidade de aprendizagem  

 

Tanto a antropologia como a psicologia e a sociologia nos ajudam a falar da 

aprendizagem como uma experiência tipicamente humana. Para a Fenomenologia, “o homem 

não aprende somente com sua inteligência, mas com seu corpo e suas vísceras, sua 

sensibilidade e imaginação” (REZENDE, 1990, p. 49). Para a fenomenologia, ao falar da 

aprendizagem humana, queremos dizer que se trata de aprender de maneira humana a ser 

homens para existirmos como tais. A aprendizagem, portanto, consiste em se tornar capaz de 

constatar a realidade. Para ser significativa, é considerada como necessariamente 

interpretativa, hermenêutica, procurando descobrir em que sentido(s) há sentido(s). 

Percebemos que as duas professoras com características mais resilientes (Laura e 

Graziela) demonstraram uma maior abertura para aprenderem com as situações, no sentido de 

refletirem a respeito, interpretarem as situações e se permitirem mudar, do que as com menos 

características resilientes (Patrícia e Isadora) e isso ficou bem evidente ao observarmos as 

suas reações frente aos recortes pouco adequados das aulas, apresentados na entrevista de 

autoconfrontação, quando agiram com humildade, reconhecendo suas limitações, até sugerir a 

adoção de outras posturas e sinalizar a importância de rever algumas abordagens. 

Em relação à capacidade de aprendizagem de Laura, não podemos deixar de citar um 

fato marcante, que foi o seu grave problema de saúde (tuberculose pleural). Diante dessa 

situação-limite, teve a oportunidade de rever a sua vida, transformar-se em alguém melhor e 

entender o que de fato valia à pena
133

. Como sabemos, os resilientes avançam, apesar das 

dificuldades. Se elas são inevitáveis, que seja possível aprender com elas, não buscando 

esquecê-las ou negá-las.  

Jaspers (1973) considera que as situações-limites não podem ser transformadas, mas 

podem ser levadas à clareza, incentivando o ser humano a transcendê-las. Ele exemplifica sua 

compreensão na situação-limite da luta. Da multiplicidade de situações em que a luta aparece, 

há duas maneiras que perpassam todas elas, mas que são de origem distinta: A luta com força, 

que pode obrigar, limitar, oprimir e por outro lado abrir espaço; nessa luta podemos ser 

                                                 
133

 [...] Eu tenho uma foto horrível e eu boto lá no meu guarda-roupa para que eu nunca esqueça que eu passei 

aquilo, mas que aquilo fez com que eu crescesse, com que eu valorizasse mais as pessoas, a minha família. 



 196 

vencidos. A luta no amor, que é sem uso da força, no questionar sem vontade de vencer, com 

desejo exclusivo de esclarecimento. 

Outra situação em que constatamos a capacidade de aprendizagem de Laura foi 

quando reviu a postura de ter impedido que sua filha conhecesse o pai durante anos, tendo 

ocasionado sérios conflitos emocionais àquela
134

.  

No que diz respeito à sua prática docente, comentou que ao precisar retornar à mesma, 

avaliou ter melhorado enquanto ser humano
135

. Ao analisar algumas cenas de suas aulas, 

como dissemos, demonstrou disponibilidade para aprender e tentar aperfeiçoar a sua 

prática
136

. Acreditava que o professor precisava ser flexível e, quando necessário, dar conta de 

várias questões que extrapolavam a sua função
137

. 

Graziela demonstrou aprender com o exemplo de sua mãe a buscar uma melhoria em 

sua vida
138

. Voltaremos a comentar sobre a importância de sua mãe em sua vida ao tratarmos, 

posteriormente, os padrões relacionais. 

Com tranqüilidade entendeu que aulas bem sucedidas necessitavam de planejamento 

prévio, seguido de autorreflexão. A relação com os alunos também fora considerada 

fundamental e implicou um processo de aprendizagem
139

. Ela demonstrou, portanto, 

flexibilidade para aprender diante do novo, sem refugiar-se em desculpas ou defesas. 

Já Patrícia, talvez em virtude da postura rígida e perfeccionista diante da vida, 

apresentou dificuldades em aprender com as situações novas. Seu potencial cognitivo parecia 

inquestionável, porém, não é deste tipo de aprendizagem que aqui estamos tratando. Ao ser 

solicitada a falar sobre um possível aprendizado, mencionou que, em função da maturidade, 

aprendeu a se posicionar frente às situações e, finalmente, a dar respostas
140

. Lembramos que 

possivelmente perdera uma rica oportunidade de amadurecimento pessoal. Estamos nos 

                                                 
134

 [...] Eu não faria isso novamente, eu não tinha o direito de tirar isso dela (da filha), de não permitir que ela 

convivesse com o pai [...]. 
135

 [...] Ganhei outra vida voltando para escola (emocionada), convivendo com os alunos. [...] Na vida a gente 

não pode ser pedra, a gente tem que ser maleável. A gente tem que olhar o outro ser humano como ser 

humano. 
136

 [...] a atividade a gente tem que iniciar e não demorar [...] Eu acho que foi falta de planejamento.  [...] daqui 

para frente eu vou ter mais cuidado. [...] quando eu não planejo, eu fico naquela “enrolação”, os meninos 

ficam dispersos.  
137

 [...] Na minha cabeça o professor com os alunos tem que ser tudo. Tem que ser médico, tem que ser mãe, tem 

que ser psicólogo. 
138

 [...] Eu trouxe essa bagagem em relação à vida que minha mãe teve, por isso até hoje eu batalho. 
139

 Depois que ele (o professor) se planejar tem que fazer uma auto-avaliação e tentar fazer melhor. [...] a gente 

vai aprendendo a lidar com eles (com os alunos). [...] A cada ano você vai aprendendo mais. 
140

 [...] por conta da própria idade, a gente passa a ter mais maturidade e aprendi a dar respostas. 
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referindo, especificamente, à doença que acometeu o seu pai, mas infelizmente, pela postura 

superprotetora de sua mãe, Patrícia se manteve em sua zona de conforto, quase inabalável
141

.  

Assim como Patrícia, Isadora pareceu dotada de uma forte capacidade cognitiva de 

aprendizagem. Lembramos que começou o seu magistério bem precocemente, aos treze anos 

e concluiu aos quinze anos, fazia trabalhos para alunos dos dezesseis aos vinte e um anos
142

, 

concluiu um curso de Biologia, além do de Pedagogia e fez duas pós-graduações. O 

interessante é que o conteúdo aprendido nas pós-graduações ao invés de estimulá-la a 

desmotivou, pois se deparou com a distância que havia entre a teoria e a situação precária em 

que vivia. Ou seja, o que de significativo de fato aprendeu? O que, exatamente, dessas 

experiências pôde reverter-se em aprendizado pessoal, em ganho para sua vida?  

Ela pareceu ter aprendido que sua dificuldade de relacionamento com o pai, na 

verdade, poderia ter sido amenizada por ela, pois acreditava que poderia, até por ser mais 

jovem, ter entendido suas posturas e argumentos e evitado entrar tanto em conflito
143

.  

Isadora inicialmente tentou impor a sua opinião frente às situações observadas na 

entrevista de autoconfrontação, para posteriormente reconhecer, sorrindo, a real motivação de 

suas atitudes, demonstrando abertura para aprender com o fato
144

.  

Neste sentido, as duas professoras mais resilientes demonstraram senso crítico e 

postura reflexiva, buscando entender o porquê de suas atitudes, e como elas poderiam ter sido 

mais adequadas frente aos alunos e à vida. Para nós, isto representou um interessante 

potencial de aprendizagem. E comprova que o resiliente é falível, mas o modo como encara as 

suas deficiências faz toda a diferença. 

 

4.3.1.7 Adaptabilidade 

 

Para Jean Piaget (1987), todo organismo vivo – quer seja uma ameba, uma criança – 

procura manter um estado de equilíbrio ou de adaptação, agindo de forma a superar 

perturbações na relação que ele estabelece com o meio. O desenvolvimento cognitivo, 

inclusive, ocorreria através de sucessivas adaptações. O aparecimento de uma nova 

                                                 
141

 Independente da situação, a minha mãe “segurou as pontas” de uma forma, que a minha vida continuou da 

mesma maneira. Eu não abri mão das minhas coisas por causa da doença de meu pai.  
142

 [...] Acho que dos meus 16 aos 21 anos eu fazia isso, porque eu ganhava mais assim do que ensinando no 

município. Eu aprendi muita coisa [...]. 
143

 [...] Eu acho que eu teria obrigação de ser mais maleável do que ele (o pai). [...] eu tinha uma cabeça melhor 

e não levava nada disso em consideração. 
144

 Foi ótimo descobrir esse aspecto que eu não percebia, que eu sou irônica (risos)! 
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possibilidade orgânica no indivíduo ou a mudança de alguma característica do meio ambiente 

provocaria a ruptura da harmonia entre organismo e meio, causando um desequilíbrio. 

A adaptação estaria constituída por dois mecanismos chamados de assimilação e 

acomodação. A assimilação consistiria na integração dos dados externos a um esquema 

anterior do sujeito, no sentido de incorporar esses dados à sua atividade. A acomodação 

ocorreria quando o organismo fosse impelido a se modificar e a se transformar para se ajustar 

às demandas impostas pelo ambiente, correspondendo, portanto, às modificações que 

ocorreriam em função dos elementos do meio que fossem assimilados. Ou seja, a acomodação 

é uma variação de comportamento e não uma mera reação a determinados estímulos. A 

assimilação e a acomodação seriam mecanismos inseparáveis (e complementares) e a 

construção do conhecimento resultaria do equilíbrio progressivo entre os mesmos. Nesta 

concepção, portanto, acomodação não implicaria passividade.  

A visão piagetiana é uma das formas como a resiliência pode ser associada à 

adaptação, aqui entendida, ao mesmo tempo, como uma maneira de lidar com as vicissitudes 

do meio que podem abalar o indivíduo e como um mecanismo de desenvolvimento. Nessa 

perspectiva, os mecanismos adaptativos comporiam a resiliência (BRANDÃO, 2009). A 

adaptação, nesta acepção, ajudaria a deixar os indivíduos mais flexíveis e, consequentemente, 

menos vulneráveis às adversidades e aos desafios trazidos pela vida.  

Podemos ilustrar a ideia de adaptação enquanto “atividade” ao nos referirmos à força 

das plantas, citada a seguir: 

 

Os japoneses são os mestres da arte do bonsai. Plantas frutíferas são mantidas em 

vaso, e ficam do tamanho que o vaso permite. Elas se adaptam. Têm vida, mas dão 

frutos muito pequenos. Na maioria das vezes, quando tiradas do vaso e replantadas 

em um campo mais amplo, elas sofrem no início. A adaptação é difícil. Chega a dar 

a impressão de que vão morrer. Mas, vencido o desafio, adaptadas e habituadas 

com as novas condições, elas crescem. Crescem muitas vezes o dobro do tamanho 

que, por anos a fio tiveram, enquanto estavam no vaso (SITA, 2010). 

 

 

A capacidade de adaptação, presente em posturas resilientes, também não se aproxima 

da noção de passividade, estando muito mais ligada à busca da superação das adversidades, 

caracterizada por um importante ajuste frente às situações difíceis. Tavares (2001) 

complementa essa concepção ao dizer que a resiliência, na sociedade emergente, deve ser 

estimulada no sentido de tornar as pessoas mais fortes e mais equipadas para poderem intervir 

socialmente e não, tornando-as mais insensíveis, passivas e conformadas.  

Ralha-Simões (2001) explica:  
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Na verdade, a menor vulnerabilidade que alguns indivíduos demonstram, a qual 

estaria na base de sua resiliência, seria conseqüência não de uma espécie de escudo 

protetor que os torna mais impermeáveis ao exterior do que as outras pessoas, mas 

resultaria de uma acrescida flexibilidade interna que lhes tornaria possível continuar 

a interagir com êxito, nessas circunstâncias, modificando-se de uma forma 

adaptativa face aos confrontos adversos com o meio exterior (p. 107). 

 

 

Melillo (2004) é claramente contrário às concepções de resiliência que a entendem 

como uma adaptação sem crescimento ou como um retorno ao que se era. Ele propõe que se 

use a palavra adaptação apenas se ela tiver um significado de “transformar ativamente”. Ele 

esclarece:  

 

se há autores que traduziram resiliência como “elasticidade”, em nosso atual 

conceito, nada disso se mantém; a resiliência não supõe nunca um retorno ad 

integrum a um estado anterior à ocorrência do trauma ou da situação de adversidade: 

nada mais é igual (p. 1). 

 

 

Apesar do desconforto natural por vivenciar mudanças, muitas delas impostas pela 

vida, a possibilidade de ser flexível, a oportunidade para viver uma nova realidade, de se 

adaptarem, pode impulsionar muitas pessoas a vencerem desafios. Vamos discutir como essa 

capacidade se apresentou em nossas professoras. 

Laura referiu não adaptar-se à vida sacrificada de sua família
145

, nem a morar na 

mesma casa com o marido (como já mencionamos). Ela conseguiu adaptar-se às necessidades 

dos alunos. Lembremos quando mencionou que conseguia propor atividades diferentes, de 

acordo com o nível de cada um deles.  

Graziela pareceu adaptada à sua rotina pessoal com seu marido (após descobrir que 

ele a traía
146

) e filhos. Ela costumava dizer que preferia ouvir, depois é que se aproximava 

para dizer o que pensava
147

. Em termos profissionais não pareceu-nos inquieta, em busca de 

outras conquistas, como encontramos em Laura. Em sala de aula, adaptava-se facilmente às 

necessidades dos alunos, quando, por exemplo, entendeu que com atividades práticas 

conseguiria atrair muito mais a atenção dos alunos do que através de propostas teóricas
148

. 

Já Patrícia apresentou uma dificuldade em adaptar-se a situações novas e isso pode ser 

ilustrado em relação ao receio que teve em casar-se, pois teria que enfrentar situações 

                                                 
145

 [...] eu detestava aquela vida. Eu não queria continuar sempre naquela pobreza e eu sabia que eu só ia sair 

daquele meio se eu estudasse. 
146

 [...] eu pensei muito em minha mãe, no que ela já trabalhou para criar os filhos e eu não tinha emprego 

ainda. [...] aí eu fiquei com ele, dei uma chance (ao comentar sobre a traição do marido) 
147

 [...] Eu gosto mais de ouvir. Depois é que eu vou lá, com calma conversar. 
148

 [...] se você chegar na sala de aula só com o livrinho e o pilot na mão para atividade no quadro, eles não 

querem nada não. Você tem que trazer algo que chame a atenção [...]. 
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desconhecidas, quem sabe adversas
149

. Em sua prática em sala de aula, contudo, pôde adaptar-

se às possíveis condições que, por exemplo, não favoreciam aulas em semicírculo
150

. 

Adaptar-se às situações não parece ter sido uma forte característica de Isadora. 

Sempre contestadora, referiu dificuldades em encarar a relação precária em que vivia com 

seus pais e irmãos
151

, bem como em sua relação conjugal
152

. No âmbito profissional ajustou-

se às possibilidades da sua turma, quando entendeu que suas aulas eram melhor aproveitadas 

se fossem dadas em fila, ao invés de círculo
153

. Em contrapartida, sentiu muitas dificuldades 

para se ajustar à realidade precária do município, culminando com a aceitação de um cargo 

administrativo e sua retirada de sala de aula
154

. 

Para Buber (1999), os educadores não deveriam justificar a indeterminação de suas 

atuações em virtude de condições adversas à prática externas a eles – começando com a 

questão da remuneração, passando por adversidades da política educacional e terminando nas 

condições sociais e naturais dos nossos educandos. Ele inverte essa perspectiva quando diz 

que a primeira tarefa do homem é “criar a ordem por dentro de si” (p. 30), para então poder 

transformar a relação dele com os próximos. 

Em menor proporção ao encontrado em Patrícia, Isadora também demonstrou 

desconforto ao se deparar com algumas cenas em sala de aula, demonstrando certa rigidez
155

.  

Podemos mencionar que a capacidade de adaptabilidade, mais uma vez se apresentou 

mais freqüentemente nas professoras com mais características resilientes (Laura e Graziela), 

sugerindo ser este um importante aspecto presente em condutas mais resilientes. 

 

 

 

 

 

                                                 
149

 [...] Eu tinha uma vida razoável e eu não ia sair da minha casa para está passando por maus momentos. 
150

 [...] é a questão da estrutura física. [...] Em turmas menores eu sempre gostei de trabalhar em semicírculo, 

porém, a própria arrumação da sala ali não dava certo por conta do quadro, ele é pequeno. [...] a sala é 

quente e não dá para fechar a janela direto (justificando que a claridade também atrapalha a visualização). 
151

 Eu não aceitava porque eu achava que ele (o pai) era o culpado. [...] De acordar de madrugada e minha mãe 

está no sofá da sala chorando (muito emocionada) e ele dormindo (levanta os braços para cima, com ironia). 
152

  Faz três anos que eu estou casada, mas é uma coisa que ainda não absorvi direito. 
153

 [...] No caso dessa turma o círculo dispersa muito. [...] Agora, três vezes por semana eu procurava fazer um 

trabalho em grupo para que eles procurassem ter uma interação maior com o colega [...]. 
154

 Eu ia à Secretaria da Educação, fazia projetos e eles diziam: “a gente leu, mas tem que passar para o 

prefeito, tem que ter a lei tal”, “então porque a gente não faz a lei? Por que a gente não firma o convênio?” 

(ela retrucava) [...] E aí eu fui desistindo; [...] Não era mais para eu me chocar com as dificuldades, porque 

eu trabalho nisso há muito tempo;[...] se eu estivesse em sala de aula eu estaria sofrendo, porque era só para 

passar o tempo. 
155

 Trataremos sobre isto no próximo item. 
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4.3.2 Padrão Relacional  

 

Em relação aos Padrões Relacionais, analisamos a capacidade de ajuda mútua e de 

estabelecer vínculos emocionais. Barbosa (2006) menciona a existência, nos resilientes, da 

habilidade de buscar apoio social para viabilizar soluções para as dificuldades da vida. 

 

4.3.2.1 Capacidade de ajuda mútua  

 

Como diria Víktor Frankl (2005), o ser humano sempre deve estar endereçado, 

direcionado à realização de algo, para uma causa à qual consagrar-se ou para uma pessoa a 

quem amar. E apenas quem consegue viver esta autotranscendência da existência humana, 

seria autenticamente si próprio. Para ele, toda pessoa se realiza tecendo múltiplas relações de 

amor, de justiça, de solidariedade com as outras pessoas, à medida que desenvolve a sua 

atividade no mundo. O agir humano tende a promover a dignidade da pessoa, as qualidades 

das suas condições existenciais.  

Para Cyrulnik (2004), um dos fatores que mais favorecem a resiliência é exatamente o 

apoio e o acolhimento pelos membros da rede pessoal e social. Poletti e Dobbs (2007) 

consideram a compaixão como uma característica de pessoas com forte manifestação 

resiliente, pois é o que permite encarar o outro tão importante quanto si mesmo, agindo para 

confortá-lo. Favorece o bem estar pessoal, ajudando na superação e na luta contra o 

desespero, pela possibilidade de auxiliar o outro. 

Em Laura percebíamos claramente essa preocupação
156

. Podemos ilustrar várias 

situações: quando, ao começar a trabalhar, passou a ajudar nas despesas de casa. Ela, 

inclusive, deu o seu primeiro 13º salário para que sua mãe comprasse eletrodomésticos para a 

família
157

; quando defendeu uma irmã da agressão de seu pai
158

; quando passou a cuidar do 

marido, acometido por um acidente vascular cerebral (AVC)
159

. Essa disponibilidade em 

ajudar o outro englobou a sua prática docente, quando disse estimular seus alunos a vencer os 

desafios da vida
160

. 

                                                 
156

 [...] Eu peço: “Meu Deus me dê saúde e força para que eu possa trabalhar”. [...] A minha missão é ajudar. 
157

 [...] quando eu recebi o meu primeiro décimo (13º salário), eu dei para minha mãe dar entrada em uma 

geladeira, uma televisão e um liquidificador. 
158

 [...] Minha irmã foi morar lá em casa. [...] Ele (o pai) só veio falar comigo quando a minha primeira neta 

nasceu. 
159

 Ele (o marido) não fez plano de saúde e o que foi que eu fiz? Botei no meu plano. [...] Eu comecei a cuidar 

dele. 
160

 Essa força que eu tenho, de lutar, eu dou a meus alunos. [...] “Vamos lá, não é fácil, luta, vai em frente que 

você consegue”; 
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Como já mencionamos, Cyrulnik (2004) acredita que quem viveu uma ligação afetiva 

de boa qualidade na infância possui melhor prognóstico de desenvolvimento e maior 

resistência em casos de infortúnio, uma vez que já terá adquirido uma maneira positiva de 

entrar em contato com os adultos e enxergar neles segurança. Em sua história pessoal, Laura 

recebeu um apoio significativo de sua avó
161

.  

Para Frankl (2005), o convívio social na rede de relações que interliga indivíduos, 

famílias, grupos, em relação de reciprocidade, assegura ao viver uma qualidade melhor. Já 

adulta, quando adoecera, relembrou a assistência que recebeu da família e dos amigos
162

. Para 

Cyrulnik (2004), essas pessoas certamente funcionariam como “tutores de resiliência”.  

É válido ressaltar que a tendência atual é não explicar os transtornos por causalidades 

lineares e irreversíveis e sim como resultantes de múltiplos determinantes, portanto, mesmo 

que existam tutores de resiliência “competentes”, ainda assim é possível que o indivíduo não 

tenha uma aderência a eles. Neste caso, a pessoa poderia estar bloqueada, paralisada no 

conflito, impossibilitada de trocar com outras pessoas e de aderir aos seus apelos, à atenção do 

outro. 

Neste sentido, acreditamos que a pessoa que é alvo da tutoria, também tem 

responsabilidades sobre ela, acolhendo-a ou não. Sem dúvida que há uma responsabilidade 

muito grande no tutor, mas é preciso que a pessoa também acolha, de algum modo, o cuidado 

que lhe dirigem. Se assim não o fosse, tutores excelentes necessariamente favoreceriam 

características fortemente resilientes nas pessoas, mas nem sempre é isso ocorre. 

Do mesmo modo, é possível alguém instigar a função de tutoria no outro. Ou seja, na 

verdade acreditamos tratar-se de uma escolha mútua. Destacamos, por fim, que acreditamos, 

apesar de ser mais difícil, na existência de condutas fortemente resilientes na ausência de 

tutores.  

Assim como Laura, Graziela também mencionou a presença forte de um familiar em 

sua vida, a sua mãe
163

, auxiliando-a sempre que necessário. Nos momentos de dificuldades, 

além da sua família
164

, buscou a colaboração de pessoas de sua relação pessoal e/ou 

                                                                                                                                                         
[...] Eles me vêem chegar com um carro novo e isso para eles é muita coisa. [...] Eles perguntam: “Tia você é 

rica?”, eu digo: “Não, gente, eu sou igual a vocês. Fui criança igual a vocês, tive infância igual a vocês”, 

talvez até pior que a deles, e eu estou aqui. 
161

 A minha avó foi muito importante na minha vida [...]. Minha grande referência, lições de vida, aprendizagem 

[...]. Ninguém ia na escola saber como é que a gente estava, [...] só a minha avó. 
162

 [...] o apoio dos amigos do centro (espírita) foi onde eu encontrei as forças, porque eu me vi no “fundo do 

poço”. 
163

 [...] para o que eu precisar ela (a mãe) está de braços abertos (emocionada). [...] às vezes eu não tenho 

tempo nem de fazer almoço, ela vai lá e faz meu almoço.  

[...] A minha família é a base de tudo, dos sonhos realizados. [...] Somos muito unidos. 
164

 [...] A minha família é a base de tudo, dos sonhos realizados. [...] Somos muito unidos. 
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profissional
165

. Mais uma vez realizando uma análise comparativa com Laura, dizemos que 

Graziela também referiu um movimento de solidariedade em relação ao próximo
166

. 

Patrícia considerou possuir um importante suporte familiar em todas as 

circunstâncias
167

. Ela lembrou como se uniram diante do problema de saúde de seu pai
168

. 

Referiu-se a ele como um “amor de pessoa”, porém sua figura pareceu pouco presente em sua 

vida
169

.  

Sua mãe foi descrita como rígida. Quando necessitava de algo, acabava por evitá-la, 

recorrendo à tia
170

, sugerindo que o diálogo entre ambas não parece uma constante. 

Lembremos quando Patrícia, ao achar que seria reprovada em uma disciplina, comunicou aos 

pais que não iria mais se formar. Na ocasião, mencionou que sua mãe também recorreu à sua 

tia para convencê-la do contrário
171

.  

Assim como pareceu ter recebido apoio e atenção dos familiares, ela também se 

preocupou em auxiliar o próximo e isso pode ser exemplificado de inúmeras maneiras. Várias 

vezes pareceu disponível para ajudar seus pais
172

; em certa ocasião comprou uma bermuda 

para um aluno carente
173

; e quando incentivou os alunos diante de uma pequena vitória nas 

aulas
174

. Ela demonstrou, inclusive, sensibilidade e preocupação com o outro quando também 

favoreceu a integração de um aluno considerado problemático
175

. 

Isadora pareceu-nos a mais carente do grupo, carência esta não apenas relacionada a 

questões materiais
176

, mas também afetivas
177

, apenas possuindo um contato superficial com a 

família de seu pai
178

. Destacamos que as relações familiares devem ser encaradas como 

                                                 
165

 [...] Eu procuro muito ajuda dos outros, de outros amigos, de outros professores. 
166

 Felicidade [...] é você conseguir ajudar o próximo. 
167

 Aquela coisa, se você adoece, todo mundo briga para ir com você para o hospital. 
168

 Eu coloco a questão familiar em tudo isso (o problema de saúde de seu pai). A gente nunca deixou se abater 

por conta daquilo. 
169

 [...] Meu pai, por ser mais pacato, só interferia se houvesse necessidade. 
170

 [...] Meu pai é um doce de pessoa, sempre foi, minha mãe é mais rígida [...] por ela ter o coração meio duro, 

mas sempre me dei bem. [...] Quando a gente era mais jovem, com medo de falar com ela, ao invés de falar 

com ela, falávamos com a tia. [...] Hoje em dia ela já é “aberta” demais com meus filhos. 
171

 [...] Eu me lembro que eu cheguei em casa e disse para os meus pais, para todo mundo: “olhe não vai ter 

formatura nenhuma”. Ela (a sua mãe) foi buscar minha tia quando eu disse que não queria mais formatura. 
172

 [...] o que eu puder dar de apoio aos dois eu dou (os pais). 
173

 Eles são muito carentes (suspira). O lanche da sala não sobra, eles repetem. [...] A maioria é filho de ostreiro 

[...]. 
174

 [...] O que eu puder incentivar: “muito bem”, “parabéns”, eu faço. [...] Para eles isso é de suma 

importância. [...] esse momento é o máximo, porque eles estão sendo parabenizados. 
175

 [...] Eu estava instigando ele a participar [...], tentando valorizá-lo enquanto pessoa. [...] ele é muito sofrido. 
176

 Na nossa casa acontecia da minha ficar com fome para gente almoçar, a gente tomar café [...] 
177

 [...] A gente sempre foi muito carente, brinquedos, o cuidar, coisas normais que os pais fazem de levar o filho 

ao dentista, ter um acompanhamento pediátrico, a gente nunca teve isso. [...] Eu nunca vi essa coisa de cuidar 

[...] Tudo era feito por obrigação. 
178

 [...] A família que a gente tinha contato era a família de meu pai [...] e como eu sempre tive muitos 

problemas com ele, automaticamente o pessoal não tinha muito interesse em estar próximo a mim. 
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fundamentais na formação das pessoas, favorecendo a capacidade de suportarem e superarem 

as crises. Infelizmente no caso dela, isso não pareceu possível. 

Mas é possível que a falta de cuidado advindo da família não tenha interferido na 

atenção e preocupação que demonstrou para com os outros e isto ficou claro em várias 

situações, lembremos de ao menos duas: quando começou a trabalhar e passou a colaborar 

com as despesas domésticas e com possíveis despesas na escola dos irmãos
179

; e também 

quando foi ao hospital cuidar do pai em seu pós-operatório (apesar de estarem sem se falar a 

anos)
180

.  

Em sua vida profissional, percebemos claramente uma preocupação com os alunos e 

também uma atenção toda especial ao bem estar também das mães dos alunos, algumas vezes 

tendo até sido “poupadas” por ela
181

. 

No que diz respeito à atuação das professoras em sala de aula, podemos mencionar 

que identificamos situações de atenção, carinho e solidariedade por parte de todas elas, indo 

além da transmissão dos conteúdos acadêmicos, transcendendo o cognitivo, mas ainda assim 

representando uma atitude pedagógica, quando os ajudaram na capacidade de responderem de 

modo consistente às dificuldades da vida. 

É fundamental que os alunos sejam respeitados, tenham a oportunidade de errar e que 

alguém, no caso o professor, lhes diga que o erro faz parte de sua aprendizagem. Acreditamos 

que pela oportunidade que o educador tem de fazer a diferença e quem sabe de transformar a 

vida de seus alunos, pode ser considerado como potencialmente capaz de ser tutor de 

resiliência dos educandos.  

A maneira pela qual as pessoas irão superar seus dramas pessoais depende de 

inúmeras variáveis, dentre elas, das circunstâncias vividas, mensagens recebidas, ligações 

afetivas que criou e a segurança que estas lhe fizeram sentir. As professoras com mais 

características resilientes de nossa pesquisa (Laura e Graziela) pareceram receber um suporte 

afetivo externo (avó e mãe, respectivamente).  

Em contrapartida, nas que apresentaram aspectos mais fracamente resilientes, nos 

deparamos com situações diferentes. Patrícia, apesar de ter considerado que toda a sua família 

era unida e estava presente nos momentos difíceis, fazendo várias referências à figura 

                                                 
179

 Quando eu comecei a ganhar dinheiro eu tinha que participar das despesas. [...] tinham meus irmãos, 

estavam todos estudando e mesmo em escola pública tinha o material para comprar 
180

 [...] Ele fez uma cirurgia e minha mãe ficou com ele. [...] Ela estava cansada e eu disse: “mãe, eu vou” (para 

o hospital cuidar do pai). 
181

 [...] Eu decidi que tinham algumas mães que eu queria poupá-las. [...] Nas reuniões eu costumava dizer: 

“fulano, teve isso e isso mãe, mas ele também fez isso, ele está assim (destacando também situações positivas, 

de conquistas). 
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materna, não pareceu possuir alguém, em especial, com quem pudesse amorosamente se 

relacionar. A relação com a mãe pareceu ser muito mais de respeito do que propriamente 

afetiva. Já quanto à Isadora, não houve qualquer referência a alguém significativo que a 

amparasse nos momentos difíceis, parecendo vivenciar uma significativa carência afetiva. 

Não obstante, independente do suporte emocional recebido, todas as professoras 

demonstraram uma disponibilidade e interesse em ajudar o próximo. 

 

4.3.2.2 Capacidade de estabelecer vínculos emocionais 

 

No que diz respeito à capacidade de estabelecer vínculos emocionais, Laura mostrou-

se fortemente vinculada a suas filhas e neta. Após vivenciar uma grande decepção amorosa, 

naturalmente demonstrou receio em investir em outro relacionamento
182

, mas acabou cedendo 

e posteriormente casou-se. 

Como dissemos, Graziela usufruiu de uma relação familiar intensa, o vínculo 

permanece forte até hoje
183

, considerando que sua família representava tudo para ela
184

. Do 

mesmo modo, parece desfrutar atualmente de uma relação conjugal satisfatória
185

. 

No caso de Patrícia, sua condição de filha única parece ter contribuído para que ela 

tivesse à disposição o afeto de todos de sua família
186

. Em relação a seu marido demonstrou 

possuir um forte vínculo emocional quando mencionou que se não tivesse casado com ele, se 

casaria novamente
187

. Chamou-nos atenção, porém, quando ao responder que separava os 

problemas pessoais dos profissionais, dizer usar o seu trabalho como uma “válvula de 

escape”
188

, dando a entender que sua vida pessoal não ia tão bem quanto parecia. Interessante 

que, no que dependeu dela, como por exemplo, fazer amizades, demonstrou timidez
189

. 

Lembremos, por fim, quando mencionou que tinha vergonha de trabalhar na evangelização na 

igreja que freqüenta
190

. 

                                                 
182

 [...] Eu tinha tanto medo de passar por outra decepção. 
183

 [...]Geralmente aos domingos a gente vem para cá, reúne os outros irmãos, às vezes almoça, toma uma 

cervejinha, sobrinhos, netos, bisnetos [...]. 
184

 Meus pais foram muito bons. [...] Tive uma criação boa mesmo, de respeitar, conversar, orientar, foi ótimo. 
185

 Ele me dá a maior força. 
186

 [...] Aí depois que eu nasci vim para casa e ficou todo mundo me paparicando (risos). 
187

 [...] se eu não tivesse casado com ele (o marido), eu casaria com o mesmo 
188

 eu ainda acho o meu trabalho uma válvula de escape [...].Eu acho que no momento que eu chego no meu 

trabalho eu esqueço o mundo lá fora. 
189

 [...] eu não sou uma pessoa muito fácil de fazer amigos. [...] eu posso até ter vontade de lhe conhecer, mas 

dificilmente vou chegar perto. 
190

 [...] eu pretendo me identificar com alguma coisa, procurar um grupo de evangelização. Eu tenho vontade, 

apesar de ser tímida para tal coisa.  
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Percebemos em Isadora a maior dificuldade do grupo, pois se queixou de não ter 

amigos e, assim como Patrícia, pareceu não conseguir mobilizar-se para conquistá-los
191

. 

Como dissemos, a relação afetiva estabelecida com seus pais foi bem frágil
192

. Sua vida 

conjugal também não foi considerada satisfatória
193

. Mas apesar de toda a demonstração de 

dificuldades afetivas, Isadora demonstrou ter-se vinculado aos alunos quando referiu sentir 

saudade deles e dos pais ao se afastar das atividades de sala de aula
194

. 

Em relação à capacidade de estabelecer vínculos emocionais, portanto, podemos dizer 

que as professoras dotadas de menos características resilientes demonstraram uma maior 

dificuldade. Coincidência ou não, também foram as que não apresentaram possuir, ao menos 

claramente, um tutor de resiliência. 

 

 

4.3.3 Padrão Situacional 

 

4.3.3.1 Capacidade de usar o bom senso 

 

Vicente (1996) considera que as características centrais encontradas nas pessoas 

resilientes são: o reconhecimento da verdadeira dimensão do problema, o reconhecimento das 

possibilidades de enfrentamento e o estabelecimento de metas para sua resolução. Para nós, 

consideramos essas posturas como dotadas de bom senso.  

Podemos ilustrar a presença do bom senso em Laura em várias ocasiões. Citemos 

duas: quando permaneceu em seu primeiro emprego, apesar de insatisfeita, para honrar as 

dívidas que havia incentivado sua mãe a contrair
195

; quando desejou comprar um apartamento 

no Recife, porém entendeu que ainda não seria o melhor momento
196

.  

Em sala de aula, Laura também demonstrou bom senso e sensibilidade. Refiramos 

algumas: ao perceber que os alunos estavam envergonhados com a nossa presença, não 

                                                 
191

 Nos momentos que estão mais aflorados os problemas, eu olho para o lado e para o outro e aí? Eu fico em 

casa, eu ligo o som (emocionada). [...] Os meus amigos são os do meu trabalho. 
192

 [...] Eram muito secos (os pais), também ela (a mãe) era muito submissa [...] meu pai era muito rude. E ainda 

é até hoje. 
193

 Com quinze dias de casada eu já estava querendo me separar. 
194

 Sinto saudades dos meninos, da relação que eu tinha com os pais. [...] Eu procuro fazer com que a minha 

relação (com os alunos) não seja uma relação impessoal, de dar a minha aula e “tchau”. [...] Já tiveram 

algumas mães que disseram que quando chegam, eu falo: “oi, tudo bom?” [...] diziam que às vezes chegavam 

e a outra professora nem olhava para elas. 
195

 [...] Se eu saísse (do emprego), como é que minha mãe ia pagar a dívida que eu tinha feito ela fazer? [...] Eu 

fiquei nessa empresa por uns dois anos, mas depois que paguei, eu disse a minha mãe: [...] “Eu não estou 

feliz ali, não é o que eu quero”. 
196

 [...] Eu já fui olhar, mas aí: “êpa, vamos com calma, vamos devagar” (rindo). 
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insistiu para que lessem individualmente, aceitando que lessem todos em coro
197

; quando deu 

exemplos dentro de suas realidades, atraindo a atenção dos mesmos para o conteúdo da 

disciplina; quando os incentivou a produzir em sala de aula, destacando o valor do apoio e 

respeito dos demais colegas
198

. A preocupação com a limpeza da sala de aula também 

representou uma preocupação louvável e legítima. Ela sempre cobrava que cuidassem da 

limpeza da sala, não jogando raspas de lápis pelo chão, dentre outras questões
199

.  

Como já discutimos no padrão disposicional, no item que tratou da capacidade de 

autocontrole, não consideramos que Laura tenha tido bom senso quando chamou uma aluna 

de imbecil e ameaçou jogar uma cadeira em um aluno que a ameaçara inicialmente.  

Podemos ilustrar momentos de bom senso em Graziela. Lembremos de uma postura 

sua louvável, quando considerou que normalmente preferia primeiro escutar, para então 

conversar com o outro com tranqüilidade e calma
200

; quando entendia a importância de 

separar os problemas pessoais dos profissionais
201

; de exercitar o perdão apesar de entender o 

quão difícil ele às vezes significava
202

; quando permaneceu em um emprego que a 

desagradava por pura necessidade, já que precisava do dinheiro para pagar a sua faculdade
203

. 

Ela disse não bater em seus filhos
204

, em contrapartida (apesar de entendermos a importância 

dos limites), nos pareceu sem sentido deixá-los até um mês de cueca, dentro do quarto, de 

castigo 
205

.  

Abordando o âmbito pedagógico, registramos o trabalho realizado sempre inserido 

dentro do contexto dos alunos, facilitando a compreensão e, conseqüentemente, a 

aprendizagem e a participação dos mesmos
206

. Destacamos situações em que o bom senso 

pareceu faltar-lhe, momentos por nós considerados infelizes: recorremos mais uma vez ao 

momento em que ela segurou os alunos pelos braços ou pelas camisas, obrigando-os com 

                                                 
197

 Eles (os alunos) estavam envergonhados porque você estava na sala e eu percebi, então vamos ler em grupo. 
198

 Eu incentivo para que eles não tenham vergonha de mostrar a sua produção e ver que o colega valorizou. 
199

 [...] Eles faziam ponta onde estivessem, jogavam papel. [...] “na casa de vocês, vocês sujam tudo? Não, na 

escola vocês não podem fazer isso não”. 
200

 [...] Eu gosto mais de ouvir. Depois é que eu vou lá, com calma conversar. 
201

 [...] A partir do momento que você sai da sua casa você tem que deixar seus problemas em casa, não levar 

para o trabalho. 
202

 [...] depende muito do momento, mas é necessário perdoar. 
203

 A gente sabe que hoje em dia emprego está muito difícil, o custo de vida está muito caro e eu não tinha 

condições nenhuma de sair, porque eu estava pagando a minha faculdade. 
204

 [...] ela não gostava de bater (a mãe), sempre mostrando o que é bom, o que é ruim na vida e é isso que eu 

também faço com meus filhos. 
205

 [...] Era um mês de castigo, quinze dias de castigo. [...] Nem no terraço chegavam, dentro do quarto de 

cueca (risos).   
206

 [...] trabalhando o contexto e o interesse deles, fica mais fácil para entenderem o conteúdo. Em uma aula de 

matemática explorou o tema “parque de diversões” e mesmo aqueles que nunca foram a um, se empolgaram 

em imaginar como teria sido. Eles se envolveram animadamente na aula, com o dinheiro de fantasia, atingindo 

o objetivo de realizar cálculos matemáticos. 
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certa força a se sentarem em suas respectivas cadeiras
207

. Ao observar estas cenas na 

entrevista de autoconfrontação, Graziela as avaliou como, às vezes, necessárias
208

. Nestas 

ocasiões os alunos não pareceram aborrecidos com sua atitude, como se já estivessem 

acostumados a escutar o apelo do outro através da força física. Apesar disso, como dissemos 

anteriormente, entendemos que o confronto corporal deve ser evitado, podendo perigosamente 

favorecer um mal estar significativo entre as partes envolvidas.  

Patrícia, em sua vida particular, evidenciou bom senso em várias situações, por 

exemplo: quando decidiu que iria assumir o pagamento de sua faculdade, quando disse 

sempre ter um controle sobre seus gastos. A exemplo de Laura e Graziela, buscou trabalhar no 

contexto dos alunos, mostrando-os sobre o que seria considerado por certo ou errado
209

.  

Durante as entrevistas a princípio enalteceu, empolgada, a sua prontidão em assisti-los 

em suas necessidades
210

 e que as pessoas diziam admirar a sua organização
211

. Porém, 

registramos algumas ocasiões em que isto não ocorreu e percebemos claramente o seu 

constrangimento ao se deparar com recortes de filmagens que comprovavam isso. Como já 

dissemos, em uma das cenas os alunos jogavam bola de gude e as alunas brincavam de 

elástico em plena aula
212

, mas o mais estranho foi ouvi-la tentar contra-argumentar e, quando 

não havia mais o que dizer, justificar que pelo menos dessa forma eles “estavam quietos”, não 

brigavam. 

Ao se deparar com cenas constrangedoras, demonstrou tensão. Entendemos ter sido 

esta uma reação natural e compreensiva, porém chamou-nos atenção o fato de Patrícia 

justificar sua mudança repentina de postura, até então tão risonha, “por estar se achando gorda 

na filmagem”. Consideramos que entrar em contato com o íntimo de nosso ser é fundamental, 

mesmo que isto implique sofrimento e dor. Quando a adversidade e a dor se impõem, será 

exatamente através do enfrentamento honesto e lúcido, que poderemos reelaborá-las e nos 

transformarmos em pessoas melhores e mais livres. 

                                                 
207

 Já comentamos este aspecto no padrão disposicional, no item que tratava sobre o autocontrole. 
208

 [...] é preciso que ele se sente realmente, preste atenção. [...] Às vezes é preciso, porque eles são inquietos 

mesmo. 
209

 [...] eu gosto de mostrar para eles o que é certo e o que é errado. [...] eu às vezes tenho que parar a aula e 

conversar sobre “n” problemas. [...] é uma questão para eles mesmos crescerem enquanto pessoas. 
210

  [...] eu fico no “alerta” (risos). [...] Penso de imediato em uma atividade extra, [...] alguma coisa para 

ocupá-los 
211

  [...] Às vezes as pessoas só de me olhar, por conta dessa questão de estudo, de ser filha única, me vêem com 

outros olhos e eu fico arrasada porque eu já disse que não sou. 
212

 [...] se eu não me engano, estava próximo do recreio. [...] quando eu estou fazendo a correção, eu permito 

que eles brinquem, [...] pelo menos numa hora dessas, eles estão quietos, sem estar perturbando o outro, sem 

estar brigando. 
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Consideramos uma postura de bom senso, de sensatez, quando Isadora ponderou que 

o educador deveria passar pela humanização do professor
213

, que por sua vez deveria estar 

comprometido verdadeiramente com o aluno
214

. O compromisso com a própria humanização 

está contemplado na noção de integralidade que temos assumido, quando acreditamos que a 

experiência formativa tem como objetivo despertar a nossa humanidade. Simões (1996) 

considera que mais do que um repertório de capacidades de ensino, a formação de professores 

necessitaria estar permeada por uma dimensão de pessoalidade que transcendesse o contexto 

da academia, embora assentasse na identificação das circunstâncias práticas cotidianas.  

Assim como as demais professoras, identificamos em Isadora uma preocupação em 

transcender a mera transmissão dos conteúdos formais, tendo se ocupado também de questões 

mais abstratas, no âmbito da ética e da moralidade. A preocupação em contextualizar os temas 

para os alunos também esteve presente e foi considerada louvável. 

Pelo exposto, podemos dizer que as quatro professoras demonstraram possuir bom 

senso em algumas situações, mas também assumiram posturas pouco recomendáveis. 

 

4.3.3.2 Capacidade de ter metas futuras  

 

Para Delory-Momberger (2008),  

 

a cada momento, os eventos passados da história da vida são submetidos a uma 

interpretação retrospectiva, que é, ela mesma, determinada pela antecipação do 

futuro. Do mesmo modo, as expectativas, as aspirações e as vontades, projetadas no 

devir, são dependentes da rememoração do passado (p. 58).  

 

 

A capacidade de ter metas futuras, portanto, depende, em grande parte, de como foi o 

meu passado e está sendo o momento presente. 

Já dissemos que para Viktor Frankl (2005) o ser humano deve estar sempre 

direcionado à realização de algo. Encontramos em Laura uma forte capacidade para 

realização de suas metas. Este potencial se apresentou em sua vida pessoal quando, por 

exemplo, mencionou o desejo de mudar-se futuramente para um apartamento no Recife
215

, 

                                                 
213

 Hoje o educar tem que passar pela etapa de humanizar. Mas você tem que se humanizar. Eu me lembro que 

na semana passada a gente estava numa palestra e o palestrante estava dizendo que nós não ensinamos o que 

sabemos, nós ensinamos o que somos. E eu estava sendo o quê quando estava trabalhando com os meninos? 

(pensativa) 
214

 [...] Eu procuro, no trabalho que eu faço, desenvolver ao máximo a questão da ética, do respeito, valores, 

alguns valores que eu acho que são importantes e que vão complementar a questão do ler e escrever. 
215

 [...] Eu trabalho até no sábado [...] tudo é sacrificado, mas é feito com muito amor. O meu próximo passo vai 

ser um apartamento naquela região de Casa Forte, Parnamirim (bairros nobres do Recife). [...] Eu vou fazer 

um Doutorado (sorri).  
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quando assumiu a prestação de um carro zero quilômetro, dentre tantas outras situações. No 

âmbito profissional, ilustramos quando traçou o objetivo de fazer um curso de Contabilidade, 

de Magistério, de Pedagogia, quando referiu desejar ingressar em um doutorado, após 

concluir o seu mestrado. 

No aspecto educacional, estimulou os seus alunos a buscarem a segurança profissional 

e investirem em estudo, até obterem aprovação em concursos públicos.  

Graziela não verbalizou nada em específico, em relação a planos futuros. Em termos 

pessoais, se disse realizada por ter construído a sua família
216

. Na esfera profissional, referiu 

ter tido como meta graduar-se em Pedagogia e fazer uma pós-graduação. 

Patrícia demonstrou pouco esforço para alcançar seus objetivos, como já dissemos, 

era considerada acomodada até mesmo pelo marido
217

. Mencionou que a escolha do 

Magistério não havia sido em função de uma vocação e sim por identificação com 

familiares
218

. Apesar disso, verbalizou o interesse em fazer pós-graduações. 

Isadora, no momento, nos pareceu pouco envolvida em metas
219

. A decisão pela 

profissão docente, como já dissemos, não foi propriamente por uma “escolha”
220

. Ela tinha 

como forte motivação despertar nos alunos o senso crítico e a reflexão sobre os valores éticos 

e morais
221

, mas acabou por tirar uma licença de sala de aula e assumiu um cargo 

administrativo. Na verdade pareceu-nos como se ela tivesse desistido efetivamente do 

trabalho em sala de aula (apesar de ter dito que um dia retornaria) por não encontrar 

condições favoráveis para desenvolvê-lo
222

. Muitos esquecem de que é justamente uma 

situação exterior difícil que oferece a oportunidade de crescer interiormente (FRANKL, 

1991). Isadora considerou, ainda, que há professores que não desistem de suas funções, mas 

também não fazem nada de útil pelo aluno.  

Em relação às metas futuras, podemos dizer que apenas Laura demonstrou planos mais 

firmes em relação à sua vida pessoal e profissional.  

 

                                                 
216

 [...] A minha pós, que eu já estou fazendo. [...] ter a minha família, foi um dos meus sonhos também, meus 

filhos, meu marido. 
217

 [...] Às vezes as pessoas questionam comigo: “você tem estudo e está na sala e aula, podia investir em outra 

coisa”. 
218

 [...] não era que eu tivesse dom para coisa, mas a minha família quase toda era professora, então a gente se 

identifica [...] e eu segui tal caminho por conta disso e me acomodei. 
219

 [...] hoje eu estou entregando os pontos em relação ao trabalho de Educação Especial do Município. 
220

 Na verdade eu não escolhi. [...] me obrigaram a fazer magistério e eu super revoltada, não queria de jeito 

nenhum, mas problemas financeiros, né? 
221

 “Eu quero dizer que eu não vou desistir de sempre chegar com um assunto, mesmo que 90%  (dos alunos) 

não estejam nem aí”. 
222

 A minha opção era trabalhar com esses meninos, com educação especial, mas t-r-a-b-a-l-h-a-r (soletrou) e, 

vou falar por mim, eu não vejo esse trabalho aqui (ar de riso). Eu vejo um passatempo [...]. 
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4.3.3.3 Riqueza da vida mental 

 

Compreendem os humanistas que só se é realmente humano no autêntico, livre e 

integrado ato de se desenvolver, daí resulta a compreensão da natureza humana como uma 

tendência para crescer, um devir, um incessante tornar-se, um contínuo processo de vir-a-ser 

(PINTO, 2009).  

Nesta visão, o ser humano é um ser em relação, um ser que age criativamente no meio. 

Ajusta-se ao meio, e ajusta o meio a si, numa infinita troca. O bom ajustamento é o chamado 

“ajustamento criativo”.  

Ele  

permite que algo novo seja assimilado ao velho, gerando uma nova configuração. É 

através de ajustamentos criativos, que a pessoa pode superar o que já não é 

funcional, sem negar a importância do vivido, mantendo-se em constante processo e 

em constante ampliação de sua autonomia, dentro das possibilidades que encontra 

em seu ambiente (TELLEGEN, 1984, p. 45). 

 

É o ajustamento criativo que permite a uma pessoa aproximar-se de contatos nutritivos 

e afastar-se, ao máximo, de contatos tóxicos, em sua perene busca pelo desenvolvimento de 

seus potenciais. Quando esse ajustamento se mostra desatualizado, ele precisa ser refeito, 

atualizado, mas não corrigido. O conceito de auto-atualização é básico para a compreensão da 

neurose do ponto de vista da abordagem gestáltica, sendo ela considerada como uma 

dificuldade de atualização (PINTO, 2009).  

Percebemos que Laura encarava uma situação de diversas maneiras, buscando 

trabalhar livremente e focando várias possibilidades, como, por exemplo, seus três projetos 

pedagógicos desenvolvidos na prefeitura e no Estado. Em função disso, tinha uma rotina bem 

sacrificada
223

. Sua multiplicidade de interesses também se manifestava quando aplicava mais 

de uma atividade em sala de aula, para alunos diferentes. Sua intenção era estimulá-los de 

modo diferenciado
224

. Percebemos a sua criatividade quando, por exemplo, comentou ter 

inventado uma “cadeira de leitura”, objetivando estimular o hábito entre os alunos
225

.  

                                                 
223

 [...] É uma loucura a minha vida: e eu trabalho até no sábado pela manhã. [...] estou no “ar” (acordada) 

desde às cinco horas da manhã. Quando eu vou dormir eu já deixo a minha roupa pronta para não perder 

tempo de manhã.  
224

 [...] Não é fácil você manter a turma concentrada, cada um na sua atividade, sem desorganizar a sala.  
225

 [...] Eu criei a “cadeira de leitura”. [...] enfeitei uma cadeira, botei cartolina, umas flores no centro. [...] E 

quem quisesse sentar naquela cadeira era para ler. No início eles não queriam sentar porque tinham 

vergonha. [...] Eu comecei a fazer chantagem (risos) e levava bombons. [...] Depois já não precisava mais de 

chocolate, eles já pediam para fazer a leitura. 
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Graziela demonstrou criatividade em sua prática docente quando se propôs a fazer um 

material para usar nas aulas, na impossibilidade de serem adquiridos pela escola
226

. Não 

sabemos se ela, apesar de sua iniciativa louvável, pressionava a escola para viabilizar 

condições favoráveis ao desempenho de seu trabalho. Caso isso não ocorresse, corria-se o 

risco de, com sua atitude, favorecer uma acomodação natural por parte dos gestores, já que 

não precisariam mobilizar-se em melhorar as condições de trabalho da escola.  

Ainda em relação à criatividade, lembremos que Graziela fazia as revisões de suas 

aulas através de brincadeiras, com vistas a envolver prazerosamente seus alunos
227

. 

Para Santos (2006), os professores têm de construir atividades alternativas de exercício 

da docência, com intuito de solucionar uma dificuldade em sala de aula ou até mesmo para se 

desgastar menos. Tal aspecto é particularmente visível quando os professores estão frente às 

dificuldades de aprendizagem dos alunos. Muitas vezes, diante do suposto desinteresse do 

aluno, diante da dificuldade de aprendizagem, os professores utilizam-se de estratégias para 

pressioná-los a se comportarem melhor e se interessarem mais pelos estudos.  

Assim como Graziela, Patrícia também adotou a revisão, só que de modo mais 

tradicional
228

. Em algumas aulas ela conseguiu atrair os alunos com algo mais prático, mas 

não foi a regra. Questionamos, inclusive, a eficácia de algumas destas aulas, pois o tempo 

pareceu-nos subutilizado. 

E é com esta inquietação em relação a algumas aulas práticas que sintonizamos com 

uma crítica de Isadora, que mencionou não ter nada contra as atividades práticas, mas que às 

vezes elas não eram, de fato, úteis aos alunos
229

. Ela justificou que sua turma, na verdade, não 

a estimulava a realizar práticas mais elaboradas e que por isso findava por deter-se mais em 

conversas e debates
230

. 

Como comentamos quando tratamos do Padrão Disposicional relativo à capacidade de 

aprendizagem, Isadora, além de Pedagogia, graduou-se em Biologia e chegou a ingressar em 

Turismo (porém não concluiu)
231

, mas não pareceu interessada nos cursos que fez. O que 

                                                 
226

 [...] Se na escola não tem (material) às vezes eu tenho em casa, às vezes eu compro, eu faço. 
227

 [...] Às vezes a gente faz a revisão com brincadeira. [...] Eu pego um saquinho, lanço um bocado de 

perguntas. [...] a gente tem que fazer qualquer dinâmica, uma dança, qualquer acolhida, para que eles (os 

alunos) se sintam bem em sala de aula. 
228

 Muitos faltam, então eu acho (a revisão) importante para depois dar continuidade à aula. 
229

 [...] O que eu vejo é muita cortina, muito tapete, para esta prática e como é uma coisa dinâmica, se insiste 

nisso sem fazer uma avaliação. [...] O que é que está sendo feito “mesmo” nas salas de aulas? 
230

 Tem conteúdos em que você pode realizar práticas belíssimas, mas, é aquela história, a turma não me 

incentivava a fazer muita coisa lúdica. [...] era mais essa questão de conversar, de debater, de escrever. 
231

 [...] fiz dois anos de Biologia e tranquei a faculdade. [...] fui fazer Turismo em outra faculdade (risos), depois 

tranquei também. Aí voltei para Biologia e conclui, mas nunca trabalhei. [...] Fiz especialização em 

Psicopedagogia e depois em Educação Inclusiva. 
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desejamos agora discutir é que “fazer muitas coisas” não garante o investimento verdadeiro, 

mais facilmente atingido quando nos sentirmos verdadeiramente contemplados por nossos 

focos. Isadora pareceu-nos possuidora de uma dificuldade em identificar os seus reais 

interesses, além deles poderem ter convenientemente servido para afastá-la das situações 

adversas que vivia com sua família, sobretudo com seu pai. O aproveitamento real de seu 

investimento é o que faria toda a diferença. 

Pelo exposto podemos dizer que apenas Laura, a professora dotada de mais 

características resilientes, demonstrou uma multiplicidade de interesse que se revertia, 

efetivamente, em ganhos para sua vida pessoal e profissional. Laura e Graziela pareceram as 

professoras mais criativas. 

 

 

4.3.4 Padrões Filosóficos e Religiosos  

 

Segundo Polk (1997), os Padrões Filosóficos e Religiosos estavam compostos pelo 

sentido da vida, pelo nível de otimismo e pela existência de crenças. Acrescentamos uma 

reflexão sobre espiritualidade, por entendermos a importância desta dimensão para a 

concepção de integralidade do humano.  

 

4.3.4.1 Sentido da vida 

 

A busca da verdade parte do reconhecimento de que há sentido na existência, na 

história, no mundo. Mais ainda, do reconhecimento de que há sentido, sentidos e mais sentido 

(REZENDE, 1990).  

Sendo assim,  

  

a existência comporta sentido, o sentido da situação de mundo tal como vivido pelo 

sujeito que percebe e dá sentido ao seu ser-no-mundo. Enquanto vivida, a 

correspondência não é uma decisão tomada pelo sujeito posteriormente à sua 

percepção do sentido ou das interpelações da situação, mas é o próprio 

comportamento que por isso mesmo pode estar sendo mais ou menos característico 

do sujeito humano e do nível simbólico que o especifica (p. 24) 

 

Para Rezende (1990) na fenomenologia, educar-se consiste, antes de tudo, em 

aprender o sentido da existência, para que ela possa ser vivida humanamente como tal. 
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Röhr (2006b) considera que “[...] na busca de uma orientação para minha vida posso 

intuir um sentido absoluto para mim, que pela própria existência mostra que só vale para o 

outro, se ele passa pela mesma experiência existencial” (p. 444). 

Para Víktor Frankl (1991, 2005, 2007), como já expresso, a busca de sentido é a 

primeira força da vida, acreditando que as pessoas que não possuem objetivos, em geral, “não 

sobrevivem” em situações adversas. O sentido da vida não é resultado de um individualismo 

egoísta, mas de um processo de construção que se dá no contexto social, no contato do 

homem com seus semelhantes. 

O desejo de sentido seria não apenas uma manifestação natural da humanidade, mas 

também um indício de saúde mental. A falta de significado e de objetividade existencial seria 

sugestivo de uma incapacidade emotiva de adaptação ao ambiente. Resultaria de um processo 

de construção que se dá no contexto social, no contato do homem com seus semelhantes. 

Frankl (1991) acredita que podemos descobrir um sentido na vida, mesmo quando nos 

vemos numa situação sem esperança, mesmo quando enfrentamos um destino que não pode 

ser mudado. Ele descreve o destino como pertencente ao homem, comparando-o, de forma 

metafórica, ao chão que pisamos, colocando que a vida potencialmente teria sentido, mesmo 

nas mais difíceis, verificando que a falta de êxito não significa falta de sentido. O que 

importaria seria tirar o melhor de cada situação. Ao abordamos o sentido da vida, 

aproveitamos para questionar as professoras sobre felicidade. 

Laura verbalizou que a sua vida tinha sentido, fazendo constantemente referência às 

suas filhas
232

 e neta
233

, mas também às outras pessoas, muitas delas desconhecidas. Ela 

trabalha como voluntária em um centro espírita
234

.  

O trabalho voluntário certamente favorece um ótimo aprendizado, na medida em que 

observam pessoas em situações piores que as suas e mesmo assim ainda são capazes de sorrir. 

Flach (1991) ao caracterizar o resiliente como alguém que possui habilidade para reconhecer e 

perceber o sentido da dor, tolerando-a até a resolução construtiva dos conflitos. 

Graziela considerou que o sentido de sua vida era estar em paz com sua família, era 

eles terem saúde, era poder ajudar o outro
235

. Assim como Laura, verbalizou realizar-se em 

ajudar o outro.  

                                                 
232

 [...] a vontade de superar tudo se multiplicou. [...] Eu tinha que estudar, eu tinha que trabalhar, porque 

agora a minha filha só tinha a mim. [...] eu tinha que me preocupar com ela, era o sentido da minha vida. 
233

 (Sua vida adquiriu um novo sentido quando soube que seria avó) [...] quando o meu genro disse: “Eu vou lhe 

dar uma notícia, que a senhora vai ficar boa logo, S. está grávida. (ao falar sobre a neta) [...] eu luto para vê-

la crescer. [...] eu quero ver meus bisnetos! (sorri)  
234

 [...] Freqüento um centro espírita todos os sábados. [...] trabalho na fluidoterapia, a gente chama de 

“medicina das mãos‟
234

. [...]. E peço: “Meu Deus me dê saúde e força para que eu possa trabalhar”. [...] A 

minha missão é ajudar. 
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Patrícia limitou-se a dizer que o sentido de sua vida era a sua família (filhos e 

marido), considerando rezar para eles todos os dias
236

, deslocando sua felicidade para o 

reconhecimento da existência da saúde de sua família. Ressaltamos que também duvidou se 

haveria alguém feliz em todos os momentos
237

. Ela associou o estado de felicidade à alegria e, 

como sabemos, foi a participante que mais esteve risonha nas etapas da pesquisa.  

Isadora mencionou que o sentido de sua vida seria “não morrer”, acrescentando ser 

mais infeliz do que feliz. Para Frankl (1991, 2005, 2007), o quanto vale à pena viver é o que 

faz com que se consiga viver com disposição e coragem para enfrentar as dificuldades, 

assumindo posturas resilientes. A ausência de sentido seria compatível a neurose noogênica. 

Estes resultados são compatíveis, portanto, com a sua condição de possuidora de menos 

características resilientes do grupo. Apesar do seu desânimo, de só estar vivendo um dia após 

o outro, disse acreditar que quando se tem um objetivo na vida, tudo passa a ter mais 

sentido
238

.  

Acreditamos que as pessoas dotadas de características fortemente resilientes 

normalmente encontram forças para superar as dificuldades em alguma coisa, em alguém, em 

alguma causa. Frankl (2005, 2007) já havia nos falado que a existência depende da 

capacidade de transcender o próprio eu, com o ser humano endereçando-se a algo, para um 

sentido a realizar ou para outro ser humano. 

Podemos concluir que o sentido da vida verbalizado nas duas professoras com 

características mais resilientes (Laura e Graziela) referiu-se não apenas à sua realização 

pessoal e de sua família, mas também à possibilidade de auxiliar o próximo. A professora 

dotada de menos características resilientes, Isadora, verbalizou de modo desolador a sua 

ausência de sentido. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
235

 Felicidade é ter paz de espírito, paz conjugal, ter a minha família [...] é você estar com saúde, ter sua mãe 

com saúde, é você conseguir ajudar o próximo [...]. 
236

 [...] Normalmente pelo dia, [...] para agradecer, para proteger o dia-a-dia da gente, para família. 
237

 Graças a Deus eu sou de bem com a vida (risos). Tenho problemas, mas diante de outras pessoas que eu vejo 

[...]. Tenho a minha família, filhos e marido. [...] Sou (feliz), não sou triste não. A tristeza vem mediante 

alguns probleminhas [...]. Eu não sei quem é feliz por todo o tempo, mas, graças a Deus, eu não tenho 

problemas não. 
238

 O sentido da minha vida hoje, sinceramente, é não morrer (risos). [...] É continuar vivendo, é um dia atrás do 

outro. [...] Eu não tenho muitas perspectivas. [...] quando você tem um objetivo, está buscando sempre 

alguma coisa diferente, acho que você vive mais para isso, mas quando você não tem você está praticamente 

só. [...] é aquela história: “não plantei árvore, não escrevi livro, não tive filhos”. 
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4.3.4.2 Otimismo  

 

Barbosa (2006) considera o otimismo um indicador importante, pois os mais 

resilientes têm firme convicção de que as situações irão modificar de forma positiva, quando 

envolvidas em adversidades, mantendo a firme esperança de um futuro melhor. 

Constatamos em Laura a existência de um elevado nível de otimismo. Ela sempre 

acreditava que as situações iriam melhorar
239

. 

Graziela pareceu-nos comumente otimista. Demonstrou momentos de incerteza e 

pessimismo durante uma crise em seu casamento, mas em função do motivo da desavença 

(traição do marido), seu receio fora mais do que compreensível
240

. Em sua prática docente, 

muitas vezes se sentia desanimada, mas acreditava que as situações iriam melhorar, não 

pensando em desistir de seu ofício
241

. 

Já Patrícia pareceu pessimista em algumas situações. Lembremos, por exemplo, 

quando decidiu fazer um concurso, mas acreditava que “jamais” passaria
242

. 

Isadora freqüentemente demonstrou pessimismo e desolação Ela pareceu paralisada 

no sofrimento
243

. Buber (1999) considera que a tendência natural do homem de procurar as 

razões dos conflitos pelos quais passa, sempre em fatores exteriores, seja em outras pessoas, 

seja nas condições determinantes, como situações políticas, econômicas, sociais, etc., não tem 

ajudado na resolução desses conflitos. A primeira tarefa do homem é “criar a ordem por 

dentro de si” (p. 36). 

Ele acrescenta: 

 

Tudo depende unicamente de começar consigo mesmo, e nesse momento não 

preciso me preocupar com nada no mundo a não ser com esse meu começo. 

Qualquer outro posicionamento me desvia do meu começo, enfraquece a minha 

iniciativa em prol dele, boicota por inteiro o ousado e grandioso empreendimento (p. 

37). 

 

                                                 
239

 [...] A mensalidade era maior que meu salário. Mas eu disse: “eu vou me inscrever no crédito educativo e 

vou conseguir.” 
240

 Parece que o casamento não vai andar mais. 
241

 (o que a incomodava em sua atividade docente) [...] A ausência dos pais, o apoio, a participação também 

incomoda muito. [...] Mas eu não penso em desistir não. 
242

 [...] como o pessoal tinha estudado eu jamais pensava que eu teria passado no concurso. 
243

 Das coisas pessoais, eu acho que já desisti de tudo. Estou vivendo um dia atrás do outro, só vivendo [...]. 

Não luto mais. Não tenho mais muita coisa (silêncio), está tudo certo [...]. Eu acho que não tem como ficar 

pior. [...] eu não consigo me desesperar mais, me desesperançar mais. [...] O que vem vindo eu vou 

absorvendo e pode ser que ao absorver eu continue desesperançada ou quem sabe [...] (silenciou). Sabe como 

é? Eu estou “passando”. Não é um desespero. [...] no desespero ao menos a gente chora e aquilo lhe 

impulsiona a fazer alguma coisa. 
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Esse desânimo também contaminou sua vida profissional
244

. Como diria Röhr (2007), 

sem um constante esforço do educador de não só conhecer teoricamente as forças contrárias, 

nas situações concretas do dia-a-dia, sem a luta pessoal constante de superar essas forças na 

sua própria vida, o educador não vai se relacionar de forma educativa com as potencialidades 

humanas dos seus educandos. Ou vai sucumbir num otimismo ilusório, compensando a 

suposta decadência e impotência própria com a fé de que a nova geração poderia fazer tudo 

diferente e melhor, ou, no caso de Isadora, mergulhar num pessimismo sombrio, projetando o 

próprio desespero diante dos obstáculos aparentemente insuperáveis. 

Em relação ao otimismo, pareceu-nos claro considerar que se manifestou mais 

evidente nas professoras dotadas de mais características resilientes, como Laura e Graziela. 

 

4.3.4.3 Existência de crenças  

 

Poletti e Dobbs (2007) consideram que as pessoas com mais características resilientes 

possuem convicções que diferem entre si. Em nossa discussão, em alguns momentos 

utilizaremos a palavra “crença”, no sentido de “fé”, compreendida não apenas em relação a 

Deus, mas também em relação à vida e/ou aos seres humanos de modo geral. 

Para Bartolomei (2008), a fé é entendida como sinônimo de confiança. “Nos 

momentos de tormenta, abatimento, fracassos, é preciso confiar em alguma coisa que esteja 

além dos limites do determinado, do objetivo” (p. 54). 

Nas palavras de Tillich (2001), a fé é um estado em que somos possuídos por algo que 

nos toca incondicionalmente, integralmente, sentido, manifestado e realizado no âmago de 

nossa vida pessoal; é o ato mais íntimo e global do ser humano. Para Pereira (2003), a fé se 

constitui em atributo essencial à existência. Está ligada à realidade psicológica do ser que crê, 

pois envolve sentimentos, emoções, vontades, atitudes e demais aspectos da personalidade, 

sendo um fenômeno estritamente individual.  

Laura considerou sempre ter fé e que havia uma força maior que a ajudava a seguir 

adiante
245

. Foram muitos os momentos em que ela demonstrou possuir crenças. Lembremos 

quando mencionou ter conseguido superar o seu problema de saúde em virtude do nascimento 

                                                 
244

 [...], eu me choco e ao mesmo tempo me paraliso, porque eu vou fazer o quê? (cruza os braços em sinal de 

impotência). [...] tem “n” coisas que precisam ser feitas e eu, sozinha, para fazer tudo? [...] E aí eu fui 

desistindo. [...] hoje eu estou entregando os pontos em relação ao trabalho de Educação Especial do 

Município. 
245

 Todo dia, quando eu acordo, agradeço a Deus, leio o Evangelho, [...] eu peço aos espíritos de luz que me 

iluminem. Deus me proporciona calma, tranqüilidade. 
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de sua primeira neta
246

, mas também e, sobretudo, por sua fé em Deus
247

. Ela também 

estimulou os alunos a refletirem sobre a existência de Deus, quando sugeria que rezassem no 

início das aulas
248

, mas isso não ocorreu sempre.  

Graziela mencionou buscar Deus nos momentos difíceis
249

, mais uma vez 

considerando que “só Ele” poderia ajudá-la, nos dando a impressão de não comprometer-se 

com a resolução de seus conflitos. Assim como Laura, também realizou a prece antes das 

aulas serem iniciadas
250

. Nas duas professoras, essa prática só se apresentou na primeira fase 

da pesquisa, o que nos leva a questionar a espontaneidade com que eram, efetivamente, 

realizadas. 

Patrícia também mencionou ter fé em Deus
251

. Ela argumentou que não gostava de 

fazer promessas porque nem sempre lembrava de cumpri-las, sentindo-se culpada
252

.  

Para Buber (1999), a forma comum de se ligar com a questão da culpa revela, em 

última instância, uma profunda preocupação com a própria salvação. Não faz sentido ocupar a 

mente com penitências, se essas nos desviam do nosso caminho. Elas podem até fazer parte 

do caminho. 

 

Bem que cada (alma) deve se conhecer, purificar-se, tornar-se perfeita, não por 

causa de si mesma, não por causa da sua felicidade terrena, bem como não para 

alcançar sua bem-aventurança celestial, mas por causa da obra que tem que realizar 

no mundo de Deus (ibidem, p. 45). 

 

 

Patrícia também mencionou que sempre rezava antes das aulas, mas nós nunca 

presenciamos isto, mesmo quando chegávamos antes do horário
253

. 

Isadora disse acreditar em Deus e que conversava com Ele
254

. Ela não rezava, 

preferindo interrogar o efeito de uma prece convencional, como se ela estivesse desprovida da 

possibilidade de diálogo com o transcendente e assumisse um caráter mais mecânico. 

Considerou que este diálogo a fortalecia menos do que desejava, porque se julgava 

                                                 
246

 [...] Eu me lembro que no dia que a minha filha foi para a maternidade eu ainda estava muito debilitada, mas 

eu estava lá com ela. 
247

 [...] A cova estava lá, aberta, e eu estava “com um pé dentro e outro fora” [...] E a fé em Deus foi tamanha. 
248

 [...] O meu objetivo na prece (em sala de aula) é acalmá-los e fazê-los entender que a gente tem que ter um 

referencial, um Deus, independente de religião. 
249

 Eu rezei muito para Deus me dar conforto. Mas graças a Deus eu superei, porque só Deus mesmo. 
250

 [...] Eu acho importante eles começarem a aula com toda a proteção de Deus. 
251

 No momento que eu me tranco no meu quarto, no meu mundo, [...] é com Ele mesmo. 
252

 [...] no final de ano eu tenho mania de dar cestas básicas em agradecimento pelo o que Ele fez comigo. [...] 

Não é que eu seja contra, mas eu acho que a pessoa que faz promessa tem que ser uma pessoa determinada, 

organizada (risos) e lembrar o que prometeu, porque eu me esqueço, eu sou rebelde (risos). 
253

 Normalmente quando você chegava, eu já havia rezado. Eu acho importante pelo menos uma oração por dia, 

porque eles não fazem em casa, a maioria não faz. 
254

 Não rezo [...], mas eu tenho um contato, uma conversa (com Deus). 
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“incrédula”
255

. A contradição, para nós, se instala quando questionamos como alguém que se 

diz “acreditar” em Deus pode se considerar incrédula. Aludiu, ainda, que sua incredulidade se 

estende aos seres humanos
256

. Levando-se em conta que a crença implica algo que nos toca 

incondicionalmente, realizado no íntimo de nosso ser, deduzimos que Isadora não parecia 

possuir, verdadeiramente, uma crença em Deus. Ela foi a única que discordou da prática de 

rezar em sala de aula por entender que não seria o espaço indicado e que justificaria um 

preparo prévio que não teria como acontecer
257

. 

A crença em Deus e a aderência a religiões (embora nem todas sejam praticantes), 

portanto, foi mencionada por três professoras
258

. Laura mencionou ser da religião espírita, 

Graziela e Patrícia da religião católica. Isadora disse não possuir uma religião, a sua crença 

em Deus (pelos motivos já expostos) foi questionável, tendo inclusive verbalizado não 

acreditar nos seres humanos. 

 

4.3.4.4 Espiritualidade 

 

Yunes (2003) considera a espiritualidade como um dos processos-chave da resiliência, 

encarando-a como uma rica oportunidade de crescimento e descoberta interior. Acreditamos 

que a dimensão espiritual bem desenvolvida é indispensável aos resilientes e engloba todos os 

padrões anteriormente trabalhados (disposicionais, relacionais, situacionais, filosóficos e 

também religiosos). A coerência interna entre nossos pensamentos e ações será decisiva para 

uma manifestação equilibrada da nossa resiliência.  

Refletir sobre a espiritualidade implica levar em consideração a integralidade do ser 

humano, sendo considerada uma parte fundamental de sua humanização. Pertencem a esta 

dimensão todos os princípios éticos e valores humanos, portanto, não estando, 

necessariamente, relacionada a grupos confessionais ou à prática de rituais. Não se confunde 

essa dimensão, portanto, com a religiosa, que em parte pode inclui-la, mas que contém 

                                                 
255

 Menos do que eu esperava, talvez porque eu sou incrédula. 
256

 Hoje sou um pouco incrédula, das coisas, das pessoas. [...] Das pessoas, principalmente (silêncio). 
257

 [...] o rezar na aula, muitas vezes é mecânico [...]. Para fazer um momento de oração na sala, tinha que ter 

um trabalho muito antes do “rezar por rezar”. Eu não faria. Eu não faço. 
258

 Laura: [...] Eu não sou fanática, mas há um compromisso muito grande com a religião. [...] Freqüento um 

centro espírita todos os sábados.  

Graziela: Eu sou católica [...] Faço parte de encontro de casais com Cristo; 

Patrícia: [...] Participava ativamente da parte Carismática. [...] de missa, de coral, era coordenadora do grupo 

jovem [...]. A igreja é um lugar em que eu sinto bem, faço minhas preces.  

Isadora: [...] Na minha cabeça era: “eu vou para católica mesmo (religião), que eu posso fazer tudo” (risos). 

[...] Aí eu comecei a me interessar por Teologia [...] e comecei a questionar realmente o que é o céu e resolvi 

que nenhuma (religião) servia para mim. 
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algumas características como as da revelação como intervenção direta de Deus e de um tipo 

de organização social que dessa forma são estranhas ou não necessárias à dimensão espiritual. 

Na medida em que nos comprometemos com a dimensão espiritual, nos identificamos por 

inteiro, sentimos que esse se torna um apelo incondicional em e não conseguimos mais agir 

diferente sem nos perdermos de nós mesmos (RÖHR, 2006b, 2007). 

O objetivo principal da espiritualidade é a melhoria dos pensamentos, palavras e 

ações, afetando o comportamento dos sujeitos, que passam a ter uma noção mais clara da sua 

identidade e dos valores que necessitam desenvolver para a busca de uma vida melhor. Essa 

transformação parte do íntimo de cada um, que busca o contato maior com seus sentimentos 

(PAZZOLA, 2002).  

Para Röhr (2002), a dimensão espiritual é considerada o ponto de partida e de chegada 

para compreensão mais real do homem, ou seja, somente quando se fala do espiritual é que se 

fala do verdadeiramente humano. “A realização da tarefa pedagógica é uma das formas em 

que se cumpre a ética espiritual. E essa ética só se mantém no respeito à experiência espiritual 

autêntica do próprio educando” (p. 44).  

Para o autor,  

 

a experiência fundamental que nos leva a pensar na dimensão espiritual como 

realidade própria é a de que as demais dimensões não se bastam em si e as respostas 

às questões mais importantes da nossa vida não encontram soluções satisfatórias 

nelas (RÖHR, 2006b, p. 444). 

 

 

Há nas pessoas uma espécie de “fé” inconsciente cuja riqueza não se restringe à 

religiosidade, mas também contempla a dimensão intelectual ou artística, consideradas forças 

dinamizadoras deste mesmo inconsciente (FRANKL, 2007). Bartolomei (2008) aponta que a 

expressão espiritual se dá na compaixão pelos outros, nas ações comunitárias e nos trabalhos 

de voluntariado social. 

Assim como considerado, as participantes desta pesquisa compreenderam que a 

espiritualidade se manifestava independente das religiões. Laura e Isadora consideraram que a 

espiritualidade englobava ajudar o próximo
259

. 

                                                 
259

 Laura: Eu acho que a espiritualidade a gente vive no dia-a-dia, não é só trabalhando lá (no centro), [...] é em 

casa, é estender a mão para quem precisa;  

Graziela: [...] Eu acho que Deus está no coração de cada um. [...] para gente ter esse contato com Ele, não 

precisa ir para a igreja, não precisa está em todos os encontros, em todos os domingos; 

Patrícia: Eu acho que a questão da espiritualidade é crer em Deus, em Jesus. No momento que eu estou aqui, 

que eu falo sobre Ele, a coisa já está acontecendo; 

Isadora: É você ser bom, é se doar, fazer o melhor que puder, onde tiver, é você assumir suas fraquezas. 

Independente de igreja, independente do pastor, é você ter essa humildade de “dobrar o joelho”, de orar, ter 

um foco fora desse mundo, no meu caso, em Deus. 
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Resilientes freqüentemente dedicam a vida e a carreira para aliviar e prevenir o 

sofrimento de outros. A possibilidade de ajuda mútua foi aludida há pouco quando abordamos 

o subitem “sentido da vida”, mas também inserido no padrão relacional, quando tratamos 

diretamente sobre a “capacidade de ajuda mútua”. Nas suas ocasiões mencionamos que as 

professoras com mais características resilientes (Laura e Graziela) voltaram-se não apenas 

para a sua realização pessoal e de sua família, mas também para ajudar o próximo. Frankl 

(2007) chama esta postura de sair de si mesmo em direção ao outro, de autotranscendência. 

Para ele, ser “humano” significa dirigir-se para além de si mesmo, para alguma coisa ou 

alguém.  

De modo sucinto podemos considerar que as professoras mais resilientes (Laura e 

Graziela) foram as que demonstraram possuir um maior autoconhecimento, evidenciado 

através da clareza de suas identidades e ações, tendo acolhido de modo flexível as críticas 

advindas de situações adversas, mostrando-se dispostas a mudar de acordo com as 

necessidades, em prol de uma melhoria de sua própria vida e de seu entorno. 

Já Patrícia e Isadora se posicionaram diferentemente. Ambas mostraram maior rigor e 

resistência diante da vida, diante das críticas. Lembremo-nos da ambivalência de Patrícia em 

relação à sua competência profissional, da sua dificuldade em entrar em contato com seus 

sentimentos. Isadora pareceu-nos desanimada e confusa, sem um rumo que pudesse guiar a 

sua vida de um modo geral, sem conseguir pensar em soluções que pudessem retirá-la de um 

vazio existencial que nos pareceu arrasador. 

O contato com sua essência, com seus valores mais íntimos, em suma, com sua 

espiritualidade, sem dúvida caracteriza os indivíduos mais resilientes. Apesar da dimensão 

espiritual existir em todos os seres humanos, ela parece mais evidenciada em pessoas dotadas 

de posturas mais resilientes. Se nesta dimensão estão os princípios éticos e valores humanos, a 

nossa coerência interna entre os pensamentos e ações, se, como dissemos, engloba todos os 

padrões de resiliência anteriormente abordados, podemos dizer que em nossa pesquisa ela se 

manifestou mais claramente nas professoras com características mais fortemente resilientes.  

A título de complementação, conforme o quadro-resumo 3, podemos concluir que os 

padrões de resiliência apresentados por Polk (1997) de fato foram contemplados, em sua 

grande maioria, pelas professoras que em nossa pesquisa demonstraram características mais 

resilientes.  

Os Padrões Relacionais, Filosóficos e também Religiosos apareceram de modo 

predominante nas professoras consideradas mais resilientes. Já os aspectos de senso de humor 

e de autocontrole, presentes no Padrão Disposicional, e a capacidade de usar o bom senso, 
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presente nos Padrões Situacionais, não estiveram de modo predominante nas professoras com 

características mais resilientes. No Apêndice G há um quadro-resumo sobre as conclusões que 

chegamos a respeito dos Padrões de Resiliência apresentados pelas professoras.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No presente estudo, analisamos minuciosamente as características resilientes de quatro 

professoras da Rede Pública Municipal, do Ensino Fundamental I, reveladas através das 

narrativas de histórias de vidas, trajetos profissionais e práticas docentes. Além de tecermos 

um perfil aproximado de cada professora, realizamos uma análise comparativa entre as 

mesmas, de acordo com os Padrões de Resiliência sugeridos por Polk (1997): Disposicionais, 

Relacionais, Situacionais, Filosóficos e também Religiosos. Em menor ênfase, observamos 

como se apresentava a expressividade corporal e vocal das mesmas, buscando uma possível 

articulação com as suas características de resiliência. 

Nossa pesquisa ocorreu ao longo de duas etapas: de Fevereiro a Março de 2009 e de 

Setembro a Dezembro do mesmo ano. Os recursos e estratégias utilizados para coleta de 

dados foram: questionários, entrevistas simples, autobiográficas, de autoconfrontação, além 

de observações de aulas e filmagens, não apenas da prática docente, como também das 

entrevistas realizadas na segunda etapa da pesquisa (autobiográfica e de autoconfrontação). 

Os resultados obtidos tanto na primeira etapa quanto na segunda pareceram indicativos 

da condição de resiliência apresentada pelas quatro participantes. Não obstante, é fundamental 

mencionar que o nosso estudo ocorreu em um determinado recorte de tempo, em condições 

específicas, não significando que as professoras sejam, necessariamente, do modo como se 

apresentaram ou como as percebemos. Neste sentido, não estabelecemos previamente critérios 

rigorosos ou um julgamento indiscutível acerca das características de resiliência manifestas, 

respeitando sempre o contexto em que as professoras e seus alunos estavam inseridos. 

Podemos considerar que os Padrões de Resiliência estudados foram, de fato, 

contemplados em sua grande maioria pelas professoras que demonstraram possuir mais 

características de resiliência. No que diz respeito, especificamente, aos Padrões Relacionais, 

Filosóficos e também Religiosos, consideramos que foram contemplados de modo 

predominante em Laura e Graziela (as professoras consideradas com mais características 

resilientes). Apenas os aspectos de senso de humor e de autocontrole, presentes no Padrão 

Disposicional e a capacidade de usar o bom senso, presente no Padrão Situacional, não foram 

predominantes naquelas professoras. 

No que diz  respeito à expressividade vocal e corporal das professoras, podemos 

mencionar que pareceram coerentes com as características de resiliência apresentadas. 

Iniciemos com alguns comentários sobre a expressão vocal.  
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Como sabemos, a voz é modificada de acordo com o contexto e a carga afetiva. A 

maneira de se comunicar confere características próprias, desde a saúde, personalidade, estado 

emocional, condição social, educacional e cultural. A partir de nossas observações, podemos 

mencionar o seguinte: 

Laura
260

 possuiu uma qualidade vocal ligeiramente rouca, intensidade média, clareza 

articulatória e ritmo de fala adequados. O modo pausado com que se expressava pareceu 

transmitir tranquilidade e confiança.  

Graziela
261

 apresentou uma qualidade vocal quase sempre equilibrada, em intensidade 

média (às vezes forte), articulação precisa e ritmo de fala adequado. Não obstante, próximo ao 

final, estava visivelmente disfônica (rouca), possivelmente pelo intenso desgaste vocal 

vivenciado durante meses de competição sonora com os alunos.  

Patrícia
262

manifestava uma articulação clara, rouquidão discreta, com intensidade 

vocal mediana, tendendo a forte, e um tom grave. Para ela, inclusive, o tom grave de sua voz 

demonstrava autoridade, “não precisando gritar”. De fato, dificilmente falou em forte 

intensidade, utilizando outros recursos quando queria chamar a atenção dos alunos. É preciso 

lembrar, contudo, que o fato de falarmos em uma intensidade mediana, não significa que não 

haja tensão e sobrecarga do aparelho fonador. No caso desta professora, rigidez e 

perfeccionismo, como já aludimos, sempre foram indicativos de características de sua forte 

personalidade. 

Isadora
263

, por fim, possuía uma voz rouco-áspera, estridente, com intensidade 

aumentada, veias “saltadas” do pescoço em sinal de esforço. Ela, às vezes, não parecia ter 

autoridade com os alunos, realizando competição sonora com os mesmos, precisando quase 

gritar para ser ouvida. O seu ritmo de fala era  acelerado, apresentando uma incoordenação 

entre a respiração, a voz e fala. Não precisamos nem lembrar o quanto o modo como 

respiramos reflete o nosso equilíbrio interno. No caso desta professora, estes aspectos foram 

compatíveis com seu estado de constante ansiedade. Estes dados confirmaram o que a 

literatura refere sobre a psicodinâmica vocal, pois sabe-se que pessoas ansiosas, agitadas e 

estressadas comumente apresentam alterações na voz (PINHO, 1997).  

A dificuldade das pessoas em lidarem coerentemente com as emoções pode ser um dos 

fatores que interfiram em sua qualidade vocal. Na presente pesquisa, temos fortes indícios de 
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 A professora dotada de mais características resilientes do grupo. 
261

 A segunda professora com mais características resilientes do grupo. 
262

 A segunda professora com menos características resilientes do grupo. 
263

 A professora com menos características resilientes do grupo. 
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que o modo como nossas professoras vivenciavam cotidianamente as situações, interferiu 

significativamente em sua expressividade vocal. 

Já em relação à expressividade corporal, apenas chamamos atenção para a  postura de 

braços comumente cruzados apresentada pelas duas professoras com características menos 

resilientes, Patrícia e Isadora. Além deste aspecto, não houve nada de significativo que tenha 

chamado a nossa atenção. Com a exceção de Patrícia, que “sempre” sorria, todas 

demonstraram coerência entre o seu estado emocional e sua expressão corporal. Assim como 

comentamos em relação à expressividade vocal, a expressão corporal das professoras, a 

despeito de possíveis “hábitos”, pareceu denotar estados emocionais específicos, sendo 

sempre considerada de modo dinâmico e contextual. 

Retomando, neste momento, especificamente, os objetivos específicos de nosso 

trabalho, lembremos que foram: pesquisar se a história de vida das professoras interferiu na 

formação de uma postura resiliente e como a resiliência se manifestou em suas práticas 

pedagógicas. Serão sobre eles que comentaremos a seguir: 

Atualmente discute-se se a resiliência resulta de um traço de personalidade ou de um 

processo de interação com o meio. A tendência é compreender a resiliência como sendo 

dinamicamente afetada na interação do sujeito com sua história e com a adversidade com que 

se defronta, também reconhecida como um processo comum e presente no desenvolvimento 

de qualquer ser humano (BRANDÃO, 2009; POLETTO; KOLLER, 2008; ASSIS; PESCE; 

AVANCI, 2006; INFANTE, 2005, MASTEN, 2001), ressaltando-se, ainda, a importância de 

tutores de resiliência (CYRULNIK, 2004).  

Respondendo ao nosso primeiro objetivo, podemos aludir que há indícios de que as 

histórias de vida das professoras influenciaram na postura com mais ou menos características 

resilientes, mas não temos como garantir que foram determinantes nisto.  

Laura, apesar de uma história de vida de extremo sofrimento, privação material e 

pressão emocional, superou muitas das adversidades com o apoio da avó, para nós, 

considerada como sua tutora de resiliência. Ainda que tenha vivido inúmeros dramas pessoais, 

como por exemplo: passado fome, ter sido abandonada pelo noivo, expulsa de casa, soube 

enfrentar as dificuldades com dignidade e coragem. Lembremos que, quando gravemente 

enferma, ao tomar conhecimento de que seria avó, lutou por sua vida e reagiu positivamente. 

A partir de então, repensou a finalidade de sua existência, descobrindo que o sentido de sua 

vida estava representado por suas filhas, neta e também para ajudar outras pessoas. Seu 

otimismo, postura pró-ativa e projetos de vida certamente a ajudaram a realizar-se, tanto 

material, quanto existencialmente.  
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Graziela mencionou que sua mãe era sua grande incentivadora, ajudando-a a superar 

as dificuldades com humor e sabedoria, o que nos fez considerá-la como sua tutora de 

resiliência. O sentido de sua vida esteve na criação de seus filhos, na relação vivida com seu 

marido e com sua mãe. A vivência espiritual pareceu ser uma constante, apesar de não 

sabermos até que ponto muitas de suas referências a Deus foram legítimas. 

Patrícia não pareceu vivenciar momentos dramáticos ou adversos em sua história 

pessoal, não tendo passado por privações importantes, nem mesmo quando seu pai sofrera um 

grave acidente, pois sua mãe havia conseguido que sua vida “não mudasse em nada”. Ela não 

referiu alguém, em particular, como sendo essencial para sua formação humana. Apesar de 

demonstrar um forte vínculo com a figura materna, não expressou sua relação como dotada de 

componentes de afetividade, mencionando que nem sempre o diálogo era possível. Ela 

parecia comprometida com a ideia de não decepcionar os pais, demonstrando dependência 

emocional. Chamou-nos atenção a existência de comportamentos e posturas conflituosas, 

quando pareceu insistir em diminuir o seu valor, “acreditando” ser acomodada e considerando 

suas conquistas quase como obra do acaso. Em contrapartida, em dadas ocasiões, referiu suas 

vitórias com orgulho e satisfação, resultantes de seu esforço pessoal.  

Isadora, sem dúvida, possuiu uma história de vida muito difícil. Ela se mostrou 

desiludida frente às muitas adversidades, tais como: privações materiais e afetivas, episódios 

de agressividades físicas, infelicidade no casamento, insatisfação profissional, dentre tantas 

outras coisas. Ela não mencionou ninguém significativo que pudesse auxiliá-la no 

enfrentamento das adversidades, porém, jamais saberemos até que ponto ela não esteve 

paralisada na dificuldade e, com seu forte temperamento, ter, ela mesma, repelido a ação de 

um possível tutor. Pela complexidade da subjetividade humana e pela impossibilidade de 

darmos conta dos múltiplos fatores intervenientes no momento em que as relações se 

estabelecem, sugerimos que o efeito da tutoria seja cuidadosamente considerado sob a égide 

de uma responsabilidade mútua
264

, portanto, como uma via de mão dupla. 

Em nossa pesquisa, como dissemos, tivemos duas histórias de vida com vivências 

mais favoráveis (Graziela e Patrícia) e duas verbalizadas como muito adversas (Laura e 

Isadora). Em ambos os tipos de vivências, encontramos professoras com características mais 

ou menos resilientes, parecendo, portanto, nestes casos, ter influenciado a possibilidade de 

ancoragem através de possíveis tutores, sequer identificados na história dramática narrada por 

Isadora. 
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 Mesmo em se tratando de crianças pequenas. 
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Laura, como dissemos, apesar de ter vivido em condições de extremo sofrimento, 

recebeu um amparo afetivo advindo de sua avó. Isso falaria a favor da força do ambiente na 

constituição de uma postura mais ou menos resiliente, porém, como sabermos o que ela 

instigou em sua avó, para que esta oferecesse o carinho e o cuidado para com ela? Do mesmo 

modo, como sabermos se a ausência de um apoio familiar, verbalizado por Isadora, não se deu 

em virtude de uma dificuldade também sua, que poderia ter inibido a formação de possíveis 

tutores de resiliência? Infelizmente não temos como responder a essas questões e, por isto, 

recomendamos cautela ao se afirmar algo sobre resiliência, de modo definitivo e 

inquestionável. 

Por outro lado, para dizermos que o traço de personalidade fora determinante, teríamos 

que ter encontrado ao menos duas situações não observadas em nossa pesquisa: 1. Uma 

situação desfavorável, com pouco ou nenhum suporte ambiental, e ainda assim encontrarmos 

pessoas com características fortemente resilientes; 2. Haver um suporte ambiental favorável e 

ainda assim encontrarmos pessoas com aspectos pouco resilientes
265

.  

Baseados nos estudos das histórias de vida das professoras participantes de nossa 

pesquisa, podemos supor que a resiliência pode ser favorecida, não havendo, ainda assim, 

garantias de que possa ser potencializada ou enfraquecida. A resiliência está engendrada em 

um complexo quebra-cabeça que reúne peças representativas da constituição pessoal dos 

sujeitos e também de sua interação com o mundo (em nosso estudo representados nos Padrões 

Disposicionais, Relacionais, Situacionais, Filosóficos e também Religiosos). Assim, 

acreditamos que todos temos características resilientes que podem ou não serem modificadas 

(porém nunca destruídas plenamente), de acordo com a qualidade da relação estabelecida 

entre ambiente externo e interno.  

Assim como a dimensão espiritual reside em todos os seres humanos, porém, às vezes 

encontra-se pouco desenvolvida, “camuflada” pelas demais dimensões, acreditamos que a 

resiliência exista em todas as pessoas, ao menos como um potencial que nem sempre se 

revelará podendo ser, sobremaneira, beneficiada por um ambiente que estimule a sua 

manifestação efetiva.  

Outro ponto norteador de nosso trabalho foi saber como a resiliência das professoras 

se manifestou em sua prática pedagógica.  

A princípio, o fato de sabermos quais delas apresentavam características mais ou menos 

resilientes contribuiu para a formação de algumas impressões/expectativas a priori. Neste 
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 No caso de Patrícia, mesmo tendo recebido, segundo ela, “a atenção de toda a família, até por ser filha única”, 
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sentido, deparamo-nos com situações percebidas através da videografia que, às vezes 

apressadamente, nos conduziram a deduções tendenciosas. Como diria Rosado (1994), o 

sujeito que assiste as videogravações não é um mero telespectador, no sentido passivo do 

termo, já que atribui sentidos dentro do contexto em que a situação ocorre. Para ele, o sujeito 

ressignifica os elementos apresentados, interpretando conteúdos, procedendo articulações e 

atribuindo valores aos elementos conforme a sua história pessoal. 

À luz de uma visão tradicional, as professoras possuidoras de características mais 

resilientes (Laura e Graziela) poderiam até serem consideradas “desorganizadas”, “sem 

compromisso” e/ou “com pouco domínio sobre a turma”, enquanto que as dotadas de 

características menos resilientes (Patrícia e Isadora) poderiam ser encaradas como as que 

melhor desempenharam tecnicamente a função de “ensinar a ler e a escrever”. Um olhar mais 

atento, contudo, mostrou-nos que estas últimas nos pareceram mais “eficientes” até o momento 

em que percebemos que sua aparente prontidão e organização, na verdade, poderia estar a 

serviço de esconder uma postura perfeccionista e ansiosa (Patrícia) ou até mesmo um 

funcionamento depressivo (Isadora).  

Consideramos que muitas pessoas às vezes trabalham obsessivamente para evitar o 

confronto com suas dificuldades mais íntimas. Este entendimento talvez explique porque 

alguns são tão bem sucedidos profissionalmente, contudo, desprovidos de realização pessoal, 

distanciados da busca por sua autenticidade, infelizes em sua Existenz, usando a expressão de 

Jaspers (1960, 1962, 1973). É bem verdade que, em nossa pesquisa, a professora com mais 

características resilientes foi também a mais bem sucedida profissionalmente. 

Na verdade, ao analisarmos minuciosamente o desempenho das quatro participantes, 

percebemos que, em algum momento, todas elas demonstraram competência técnica ao 

conseguirem facilitar a aprendizagem formal dos alunos, mas, em outras ocasiões, se 

apresentaram de modo desorganizado, desatentas, além de subaproveitando o tempo das 

aulas. Gradativamente entendemos que nosso foco de interesse não era analisar a técnica 

pedagógica das professoras, mas sim identificar os aspectos de resiliência manifestos em sala 

de aula e a relevância dessas questões para a educação.  

Passamos a priorizar em sala de aula situações representativas de amor, paciência e 

confiança (BOLLNOW, 1971, 1979), momentos de acolhimento, flexibilidade, criatividade, 

capacidade de improviso e respeito ao ritmo individual que fossem reveladores da 

multidimensionalidade das professoras e do compromisso com a formação humana de seus 

alunos. E foi o que fizemos. 
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Os nossos resultados indicaram que a maneira como enxergamos possíveis 

dificuldades, como encaramos nossas deficiências é que foi um indicativo da resiliência 

apresentada pelas professoras. Posturas mais fortemente resilientes não garantiram uma aula 

tecnicamente mais eficaz. Ser resiliente, portanto, não implicou em ser mais ou menos 

competente tecnicamente, não havendo uma relação direta, ou de causa e efeito neste sentido. 

Algumas aulas dadas, por exemplo, por Laura
266

, não pareceram possuir um objetivo claro, 

sendo, por ela mesma, avaliada como “enrolação”
267

.  

Neste sentido, o resiliente é um ser falível (aliás, como qualquer ser humano), que 

vivencia momentos de fragilidades, mas a intensidade e a freqüência com que se abala, e, 

sobretudo, o modo como vivencia a adversidade e se transforma, faz toda diferença, 

frequentemente se supera. 

Quando discutimos o Padrão Disposicional (em “capacidade de aprendizagem”), por 

exemplo, vimos que Laura e Graziela demonstraram uma importante capacidade de 

aprendizagem, quando, de modo crítico e dotadas de posturas reflexivas, procuraram entender 

a razão de possíveis ações equivocadas e como poderiam corrigi-las em benefício de seus 

alunos, de sua prática pedagógica, de si mesmas. Lembremo-nos do bom humor e humildade 

com que se posicionaram frente a recortes de aula pouco elogiosos, apresentados na entrevista 

de autoconfrontação.  

Em contrapartida, Patrícia e Isadora demonstraram incômodo e constrangimento ao 

se depararem igualmente com recortes delicados, na entrevista de autoconfrontação. Patrícia, 

que sempre se definiu como perfeccionista e organizada, apresentou muitas dificuldades em 

justificar a balbúrdia que encontramos em algumas de suas aulas, justificando as cenas de 

modo pouco convincente. Assim como Patrícia, Isadora também resistiu em reconhecer 

posturas irônicas assumidas frente a seus alunos, só posteriormente admitindo se tratar de uma 

estratégia defensiva voltada a evitar a perda, ainda mais rápida, de sua paciência. 

Podemos considerar que Laura e Graziela conseguiram mais facilmente transformar a 

adversidade em algo produtivo para si e para os alunos. Lembremos o retorno de Laura às 

atividades em sala de aula, após ter passado três dias no hospital com o esposo. Na ocasião, 

visivelmente cansada e abatida, conseguiu manter um ambiente prazeroso e realizar uma aula 

eficaz. Do mesmo modo, Graziela conseguiu, em várias ocasiões, manter a calma diante de 

alunos excessivamente desatentos e desinteressados. Ao compararmos, inclusive, o 
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engajamento de seus alunos do início para o fim do ano, podemos considerar que foi a sua 

turma a que obteve o maior avanço.  

Assim, as professoras dotadas de características mais resilientes conseguiram manter 

mais freqüentemente (porém nem sempre) o equilíbrio frente às situações adversas, 

demonstrando, dentre outras coisas, bom humor, humildade e disposição para superarem as 

dificuldades, cultivando um ambiente mais prazeroso e relaxante e obtendo uma maior adesão 

espontânea dos alunos, aspecto este considerado favorável ao processo de ensino-

aprendizagem. 

Patrícia e Isadora, em contrapartida, evidenciaram resistência através do desconforto 

e rigidez diante das situações aversivas, apresentando mais comumente irritação, impaciência 

e ironia. Patrícia, inclusive, verbalizou suas dificuldades em expressar as emoções tendo sido 

necessário, de nossa parte, uma observação ainda mais acurada e cuidadosa, pois às vezes nos 

passava a impressão de não estar aborrecida ou afetada pelas situações adversas vivenciadas. 

Aos poucos percebemos que o tratamento dado aos alunos, permeado por palavras 

excessivamente carinhosas, representava uma tentativa de não perder o controle, ou de não 

piorar ainda mais a situação, diante dos alunos e, principalmente, diante de si mesma. 

Esclarecemos que o maior problema não foi a sua estratégia em si, mas o modo persistente 

com que recorria a ela, sugerindo sentir-se comumente desta forma.  

Seguindo uma postura semelhante à de Patrícia, Isadora demonstrava um incômodo 

quase que constante durante as aulas. Ela freqüentemente interrompia a transmissão dos 

conteúdos para refletir com os alunos sobre a inadequação de suas condutas. Mostrou-se 

desiludida, insatisfeita e paralisada na frustração por não poder viabilizar um ensino com a 

qualidade que pretendia, culminando com a sua saída voluntária da atividade de sala de aula. 

Ela desistiu de ensinar, sem compreender que seria ela mesma, a possível agente 

transformadora daquela realidade, sem perceber, como diria Buber (1999), que teria que 

“começar consigo”.  

No que diz respeito à espiritualidade, como dissemos, é onde residem os princípios 

éticos e valores humanos, a nossa coerência entre os pensamentos e ações. Para nós, engloba 

todos os padrões de resiliência anteriormente descritos e seu desenvolvimento favorece a 

manifestação da resiliência, no momento em que nos capacita para o enfrentamento mais 

lúcido em direção à superação das adversidades.  

Podemos mencionar que a vivência espiritual se manifestou mais claramente nas 

professoras com características mais resilientes. Todas as professoras demonstraram, em 

várias circunstâncias, o respeito por seus educandos, porém, o respeito aos limites pessoais e a 
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busca pelo desenvolvimento da integralidade na prática formativa, de fato foi mais indicativo 

nas professoras que apresentaram características mais resilientes, possivelmente por 

possuírem maiores possibilidades de vivenciarem a sua própria multidimensionalidade. 

A ideia de integralidade perpassa, assim, as reflexões pedagógicas da pessoa humana 

enquanto fim último da educação, opondo-se a todas as formas de reducionismo que 

privilegiam uma ou algumas dimensões do ser humano em detrimento de outras (RÖHR, 

2007a). Acreditamos ser possível pensar em uma nova sociedade, melhor e mais humana, se 

os parâmetros forem as relações vividas em um âmbito educativo pautado no respeito mútuo.  

Concordamos com Jaspers (1973) quando considera que, para educarmos, temos que 

primeiro sermos alguém. Neste sentido, a formação do educador necessita contemplar a sua 

dimensão humana, indo muito além da formação técnica e profissional, representando esta 

uma importante implicação educacional. Ressaltamos, ainda, que para sermos bons 

educadores, nenhuma das formações pode substituir a outra. Do modo tradicional em que a 

academia se apresenta, parece haver pouca influência na formação humana de educadores e 

educandos.  

Um grande déficit das teorias educacionais atuais é a falta de suporte para o educador 

em lidar com a própria emoção e com a emoção do educando. Não se pode “fazer” um 

educando resiliente, mas “pedras podem ser tiradas do caminho” na medida em que se 

contribui para o equilíbrio emocional do mesmo. Este equilíbrio emocional não garante a 

resiliência, mas o desequilíbrio certamente evita que ela se fortaleça. Neste sentido, sugerimos 

a abertura de uma nova perspectiva de interação entre o professor e o aluno, diretamente 

beneficiado por uma possível tutoria advinda daquele.  

Assim, os professores poderão ser encarados como possíveis tutores de resiliência 

(CYRULNIK, 2004) se, além de se ocuparem da transmissão formal do conhecimento, 

também auxiliarem e fortalecerem os seus alunos na capacidade de responderem de modo 

consistente às dificuldades da vida. Acreditamos que quanto mais características resilientes o 

professor possua, mais facilmente poderá exercer a função de tutoria. Sugerimos, a título de 

novas pesquisas, que se contemple, especificamente, os efeitos do professor tutor na formação 

integral de seus alunos.  

Sugerimos, ainda, a realização de estudos que contemplem um possível fortalecimento 

da resiliência em professores, a partir de uma experiência de formação continuada. 

Expliquemos melhor. 

Apesar de não termos focado a análise dos possíveis efeitos de nossa pesquisa nas 

professoras participantes, percebemos claramente o quanto elas pareceram afetadas 
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interiormente pela oportunidade. Neste sentido, através das narrativas, tanto das professoras 

quanto nossas, algo das “feridas ainda vivas” pareceu se curar. Não estamos dizendo, com 

isto, que se tornaram necessariamente mais resilientes, contudo, puderam se confrontar com 

reflexões, às vezes dolorosas, sobre suas próprias vidas, tendo a chance de reelaborá-las e, 

quem sabe, enfim superá-las. Isto nos fez pensar sobre a importância de um trabalho 

sistemático nas escolas, voltado à formação continuada dos educadores através de um espaço 

de trocas, onde quem sabe até os próprios professores, dotados de mais características 

resilientes, pudessem mediar “rodas de conversas” a respeito de questões peculiares à prática 

docente.  

Não podemos esquecer que uma escuta pontual de profissionais da área de psicologia 

poderia, sobremaneira, ser útil nestas ocasiões. O que estamos dizendo não chega a ser uma 

novidade, pois sabemos do efeito catártico que “poder falar sobre” proporciona às pessoas. A 

originalidade, talvez utopia para alguns, é que isto seria muito útil se pudesse ser vivenciado 

no âmbito educacional, fornecendo aos professores, o que lhe é de direito, a escuta e o 

compartilhar de seus medos e impotências, mas também de suas expectativas, conquistas e 

realizações.  

Inserido numa visão mais ampla e otimista da formação profissional e humana do 

educador, o nosso trabalho buscou transcender os limites do tecnicismo, apostando no 

reconhecimento da resiliência como favorecedora de um posicionamento humano mais 

integral, compondo uma prática voltada não apenas à transmissão dos conteúdos, mas também 

à própria humanização dos professores e alunos, interlocutores, ouvintes/falantes e, sobretudo, 

pensantes.  
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(TCLE)
268

  

 

 

Titulo da Tese: “Resiliência e Formação Humana, em Busca da Integralidade” 

Doutoranda: Ana Lúcia Leal  

Orientador: Professor Doutor Ferdinand Röhr  

Co-orientador: Professora Doutora Nadja Acioly Regnier. 

Instituição responsável: Universidade Federal de Pernambuco 
 

 
Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa cujo objetivo é estudar a 

capacidade resiliente do professor do ensino fundamental I (de 1ª à 5ª série) no exercício de sua 

atividade profissional. A coleta de dados será realizada, inicialmente, através de aplicação de um 

questionário. É possível que você ainda participe de mais duas fases do trabalho, que será a entrevista 

e a videografia (filmagem) de algumas aulas suas. 

Esta pesquisa poderá causar inibição ou constrangimento por você não ter contato prévio com 

a pesquisadora, podendo causar desconforto pelo fato das questões abrangerem respostas pessoais no 

momento do questionário, entrevista e filmagens. Acreditamos que oferecerá por benefícios a 

ampliação dos conhecimentos sobre o tema, contribuindo com novas informações, úteis, sobretudo, a 

você, professor. 

As informações obtidas a partir deste estudo serão rigorosamente confidenciais. Os 

resultados serão divulgados publicamente, entretanto, a identidade dos participantes 

voluntários jamais será revelada. A sua participação neste estudo é totalmente voluntária e não 

haverá qualquer tipo de custo de sua parte.  

Você terá direito a perguntas e respostas em qualquer momento. Não assine o TCLE 

se não concordar com a participação, ou se as dúvidas não forem devidamente esclarecidas.  

Asseguramos a você a possibilidade de sua autorização na pesquisa ser retirada em 

qualquer etapa da mesma. 
Em caso de dúvidas, favor entrar em contato com Ana Lúcia Leal, fone: 21268327, na Pós-

Graduação do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE.  

Estaremos sempre à disposição. 

 

 

Eu, ________________________________________, RG_________________, li e entendi o 

exposto acima. Autorizo a utilização dos dados obtidos na pesquisa para a elaboração desta tese. 

 

________________________, ____ de _____________ de ________. 

 

 

Participante _________________________________________. 

Testemunhas _______________________________________. 

_______________________________________. 

 

Pesquisador ________________________________ 
 

Ana Lúcia Leal 
CRFa. 5343 e CRP 11700 

                                                 
268

 Apresentado na primeira etapa da pesquisa. 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(TCLE)
269

 

 

Titulo da Tese: “Resiliência e Formação Humana em Professores do Ensino Fundamental I, 

em Busca da Integralidade” 

Doutoranda: Ana Lúcia Leal 

Orientador: Professor Doutor Ferdinand Röhr  

Co-orientadora: Professora Doutora Nadja Acioly-Régnier. 

Instituição responsável: Universidade Federal de Pernambuco 
 

Você está sendo convidado (a) a participar da segunda fase de uma pesquisa, cujo 

objetivo é estudar a capacidade resiliente do professor do ensino fundamental I (de primeira à 

5ª série) no exercício de sua atividade profissional. Assim como ocorreu na primeira fase, a 

continuidade da coleta de dados se dará através dos seguintes instrumentos: questionário, 

entrevistas e filmagens de algumas aulas suas.  

Acreditamos que esta pesquisa oferecerá por benefícios a ampliação dos 

conhecimentos sobre o tema, contribuindo com novas informações, úteis, sobretudo, à 

compreensão da prática do professor e de sua formação humana. 

As informações obtidas a partir deste estudo serão rigorosamente confidenciais. Os 

resultados serão divulgados publicamente, entretanto, a identidade dos participantes 

voluntários jamais será revelada.  

A sua participação é voluntária e, portanto, asseguramos o direito de deixar de 

participar da pesquisa em qualquer de suas etapas. Não haverá qualquer tipo de custo de sua 

parte. Você terá direito a perguntas e respostas a qualquer momento. Ao término da pesquisa 

você receberá uma devolutiva individual a respeito de nossas conclusões. Na ocasião, 

destacaremos aspectos que possam reverter-se em possíveis ganhos para a sua formação 

profissional e também humana. Esta devolutiva ocorrerá individualmente, em horário 

previamente agendado.  

De antemão, expressamos o nosso agradecimento por sua disponibilidade e confiança. 

Em caso de dúvidas, favor entrar em contato com Ana Lúcia Leal, fone: 21268327, na 

Pós-Graduação do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE.  

Estaremos sempre à disposição. 

 
Eu, ________________________________________, RG_________________, li e entendi o 

exposto acima. Autorizo a utilização dos dados obtidos na pesquisa para a elaboração desta tese. 

 

________________________, ____ de _____________ de ________. 

 

 

Participante _________________________________________. 

Testemunhas _______________________________________. 

_______________________________________. 

 

Pesquisador ________________________________ 
 

Ana Lúcia Leal 
CRP 11700 e CRFa. 5343 

                                                 
269

 Apresentado na segunda etapa da pesquisa. 
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO
270

 

 

Nome do participante (Iniciais):_________________________________________________ 

Idade: ____________________ Tempo de atuação profissional:_____________________ 

Escola:____________________________________Série:_______Turno: ________________ 

Telefone para contato: ____________________E-mail:_____________________________ 

 

 

Instruções 
Assinale para cada afirmação um único item. Não existem respostas certas ou erradas, apenas 

aquelas que melhor lhe representam. As informações prestadas são confidenciais, interessando apenas, 

para esta análise, as iniciais de seu nome, o nome da escola, a série e o turno que leciona. 

Desde já agradecemos a sua colaboração! 

 

 
1. Realizo o que planejo 

(     ) nunca                    (     ) algumas vezes                      (    ) quase sempre                     (     ) sempre  

2. Não lido bem com os problemas 

(     ) nunca                    (     ) algumas vezes                      (    ) quase sempre                     (     ) sempre  

3. Do jeito que as coisas estão, a tendência é piorar 

(     ) nunca                    (     ) algumas vezes                      (    ) quase sempre                     (     ) sempre  

4. Tenho fé 

(     ) nunca                    (     ) algumas vezes                      (    ) quase sempre                     (     ) sempre  

5. Quando traço um planejamento sou inflexível 

(     ) nunca                    (     ) algumas vezes                      (    ) quase sempre                     (     ) sempre  

6. Sinto satisfação de ter realizado coisas em minha vida 

(     ) nunca                    (     ) algumas vezes                      (    ) quase sempre                     (     ) sempre  

7. Tenho facilidade para aprender as coisas 

(     ) nunca                    (     ) algumas vezes                      (    ) quase sempre                     (     ) sempre  

8. Eu não consigo aceitar as situações desagradáveis sem ficar preocupado 

(     ) nunca                    (     ) algumas vezes                      (    ) quase sempre                     (     ) sempre  

9. “Perco a cabeça” facilmente se a situação me irrita 

(     ) nunca                    (     ) algumas vezes                      (    ) quase sempre                     (     ) sempre  

10. Procuro esquecer as más situações.  Apenas as boas experiências me fortalecem. 

(     ) nunca                    (     ) algumas vezes                      (    ) quase sempre                     (     ) sempre  

11. Sou bem humorado  

(     ) nunca                    (     ) algumas vezes                      (    ) quase sempre                     (     ) sempre  

12. Não traço objetivos pensando no futuro, vivo apenas o presente  

(     ) nunca                    (     ) algumas vezes                      (    ) quase sempre                     (     ) sempre  

13. Confiar em mim me leva a atravessar tempos difíceis 

(     ) nunca                    (     ) algumas vezes                      (    ) quase sempre                     (     ) sempre  
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 Utilizado na primeira etapa da coleta. Modelo baseado em vários estudos (POLK, 1997, JOB, 2003; 

BARBOSA, 2006; ASSIS; PESCE; AVANCI, 2006). 
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14. Prefiro não manifestar as minhas emoções 

(     ) nunca                    (     ) algumas vezes                      (    ) quase sempre                     (     ) sempre  

15. Em uma situação de emergência, não se pode contar comigo 

(     ) nunca                    (     ) algumas vezes                      (    ) quase sempre                     (     ) sempre  

16. Eu posso encarar uma situação de diversas maneiras 

(     ) nunca                    (     ) algumas vezes                      (    ) quase sempre                     (     ) sempre  

17. Gosto do jeito que sou 

(     ) nunca                    (     ) algumas vezes                      (    ) quase sempre                     (     ) sempre  

18. Eu me obrigo a fazer coisas, mesmo quando não quero 

(     ) nunca                    (     ) algumas vezes                      (    ) quase sempre                     (     ) sempre  

19. Minha vida tem sentido 

(     ) nunca                    (     ) algumas vezes                      (    ) quase sempre                     (     ) sempre  

20. Quando não posso mudar o impossível, eu não insisto 

(     ) nunca                    (     ) algumas vezes                      (    ) quase sempre                     (     ) sempre  

21. Sinto-me desconfortável frente às mudanças, porque situações novas me incomodam. 

(     ) nunca                    (     ) algumas vezes                      (    ) quase sempre                     (     ) sempre  

22. Tenho energia suficiente para fazer o que eu preciso fazer 

(     ) nunca                    (     ) algumas vezes                      (    ) quase sempre                     (     ) sempre  

23. Gosto de trabalhar livremente 

(     ) nunca                    (     ) algumas vezes                      (    ) quase sempre                     (     ) sempre  

24. Prefiro fazer apenas as minhas obrigações 

(     ) nunca                    (     ) algumas vezes                      (    ) quase sempre                     (     ) sempre  

25. Sinto-me mal se há pessoas que não gostam de mim 

(     ) nunca                    (     ) algumas vezes                      (    ) quase sempre                     (     ) sempre  

26. Acredito que há uma força maior que eu, que me ajuda a enfrentar as dificuldades da vida 

(     ) nunca                    (     ) algumas vezes                      (    ) quase sempre                     (     ) sempre  

27. Ajudar os outros, dedicar-me a uma causa, não ajuda a diminuir o meu sofrimento 

(     ) nunca                    (     ) algumas vezes                      (    ) quase sempre                     (     ) sempre  

28. Sinto-me bem, quando estou em companhia dos outros 

(     ) nunca                    (     ) algumas vezes                      (    ) quase sempre                     (     ) sempre  
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APÊNDICE D – ENTREVISTA
271

 

 

1. Por que ser professora?  

2. O que mais a gratifica na profissão?  

3. Que características são fundamentais ao professor?  

4. Quais destas características você acredita possuir?  

5. Que problemas você já enfrentou como professora?  

6. Como lida com as dificuldades?  

7. Você já pensou em abandonar a profissão? Por que não o fez? 

8. Você consegue separar os problemas profissionais dos pessoais?  

9. Onde você encontra forças para enfrentar as dificuldades de sua vida pessoal e 

profissional?  

10. Você já passou por algum problema pessoal que lhe marcou e que precisou enfrentar?  

11. Como definiria a relação com os responsáveis por sua criação?  

12. Eles a apoiaram na decisão de ser professora?  

13. Você é adepta de alguma religião, seita? 

14. Vale à pena viver?  

15. Qual o sentido de sua vida?  

16. Você é feliz?  
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 Realizada na primeira etapa da pesquisa. 
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APÊNDICE E – QUESTIONÁRIO
272

  

Nome do participante (Iniciais): _________________Fone para contato:________________ 

Escola:______________________________Série:______________Turno: _______________ 

Instruções 

Assinale para cada afirmação um único item. Não existem respostas certas ou erradas, apenas aquelas que 

melhor lhe representam. As informações prestadas são confidenciais, interessando apenas, para esta análise, as 

iniciais de seu nome, o nome da escola, a série e o turno que leciona. Desde já agradecemos a sua colaboração! 

 

 ITENS 
Assinalar com um X  

Q01 Realizo com flexibilidade aquilo que planejo Nunca Às vezes  Quase sempre  Sempre  

Q02 Em uma situação de emergência, não se pode contar comigo Nunca Às vezes Quase sempre  Sempre 

Q03 

Eu não consigo aceitar as situações desagradáveis sem entrar 

em desespero 

Nunca 

 

Às vezes 

 

Quase sempre  Sempre 

 

Q04 Do jeito que as coisas estão, a tendência é piorar Nunca Às vezes Quase sempre  Sempre 

Q05 Sinto satisfação por ter realizado coisas em minha vida Nunca Às vezes  Quase sempre  Sempre  

Q06 

Ajudar os outros não faz com que o meu sofrimento pessoal 

diminua 

Nunca 

 

Às vezes 

 

Quase sempre  Sempre 

 

Q07 
Não gosto de fazer planos, vivo apenas o presente Nunca 

 

Às vezes 

 

Quase sempre  Sempre 

 

Q08 
Tenho fé em uma força superior Nunca 

 

Às vezes  Quase sempre  Sempre  

Q09 
Tenho facilidade para aprender as coisas Nunca 

 

Às vezes  Quase sempre  Sempre  

Q10 
Em muitas situações, não consigo entender as pessoas Nunca 

 

Às vezes 

 

Quase sempre  Sempre 

 

Q11 
Gosto de inventar novas formas de trabalhar Nunca 

 

Às vezes  Quase sempre  Sempre  

Q12 

Mesmo nos momentos mais difíceis, acredito que a minha vida 

tem sentido 

Nunca 

 

Às vezes  Quase sempre  Sempre  

Q13 
As pessoas me acham bem humorada Nunca 

 

Às vezes  Quase sempre  Sempre  

Q14 
Sinto-me mal se há pessoas que não gostam de mim Nunca 

 

Às vezes 

 

Quase sempre  Sempre 

 

Q15 
Apenas as boas experiências me fortalecem Nunca 

 

Às vezes 

 

Quase sempre  Sempre 

 

Q16 

As minhas crenças provêm de minha família e de meu meio 

social 

Nunca 

 

Às vezes 

 

Quase sempre  Sempre 

 

Q17 
Sinto dificuldades em ser coerente com meus princípios Nunca 

 

Às vezes 

 

Quase sempre  Sempre 

 

Q18 
Tenho facilidade de conseguir das pessoas aquilo que eu quero Nunca 

 

Às vezes 

 

Quase sempre  Sempre 

 

Q19 

Gosto de estudar, independente de serem temas relacionados a 

minha área profissional 

Nunca 

 

Às vezes  Quase sempre  Sempre  

Q20 

Mesmo em situações difíceis, mantenho a esperança em um 

futuro melhor 

Nunca 

 

Às vezes  Quase sempre  Sempre  

Q21 
A auto-reflexão é necessária para que me sinta satisfeita Nunca 

 

Às vezes  Quase sempre  Sempre  

Q22 „Perco a cabeça‟ facilmente se a situação me irrita Nunca Às vezes Quase sempre  Sempre 

Q23 

Sinto dificuldades em relacionar-me com as pessoas que 

discordam de mim 

Nunca 

 

Às vezes 

 

Quase sempre  Sempre 

 

Q24 

Aborreço-me quando não resolvo um problema do jeito que 

quero 

Nunca 

 

Às vezes 

 

Quase sempre  Sempre 

 

Q25 
Acho difícil ter uma fé própria Nunca 

 

Às vezes  Quase sempre  Sempre  

Q26 

Sinto-me desconfortável frente às mudanças, porque situações 

novas me incomodam 

Nunca 
 

Às vezes 
 

Quase sempre  Sempre 
 

Q27 Tenho uma íntima certeza sobre o sentido de minha vida Nunca Às vezes  Quase sempre  Sempre  

Q28 

Não consigo, em muitas situações, demonstrar coerentemente 

as minhas emoções 

Nunca 

 

Às vezes 

 

Quase sempre  Sempre 
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 Utilizado na segunda etapa. 



 250 

APÊNDICE F – ENTREVISTA AUTOBIOGRÁFICA
273

   

 

 

 

1. Se você fosse escrever um livro sobre a sua história de vida, o que você escreveria 

nele? Fale-me sobre sua vida, desde quando puder lembrar até os dias de hoje.  

2. O mudou em sua vida e se manteve até os dias atuais?  

3. Fale-me sobre momentos marcantes de sua vida (felizes e tristes) que possam tê-la 

fortalecido ou fragilizado  

4. Você acredita que sua história pessoal influenciou na escolha de sua profissão? Ela 

ainda hoje interfere em sua prática profissional? 
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 Realizadas na segunda etapa da pesquisa. 
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APÊNDICE G – RESUMO DA ANÁLISE DOS PADRÕES DE RESILIÊNCIA  

Padrões de 

Resiliência 

Conclusões gerais 

1. Padrão 

Disposicional 

 

1.1 Autodisciplina 

 

A autodisciplina esteve presente, sobretudo, nas professoras que 

apresentava mais características de resiliência. 

1.2 Autossuficiência

-autoeficácia 

Identificamos a autossuficiência de modo mais explícito em Laura, e de 

modo mais frágil na professora dotada de características menos resiliente, 

Isadora, o que nos leva a pensar tratar-se de uma característica presente na 

resiliência. 

1.3 Autoestima 

 

Houve uma manifestação mais evidente da autoestima nas professoras 

que demonstraram uma dinâmica mais resiliente. 

1.4 Capacidade de 

expressar as 

emoções e senso 

de humor 

O senso de humor nem sempre esteve presente nas professoras com 

características mais resilientes. Mas apesar disto, vivenciaram e 

expressaram suas emoções de modo mais autêntico do que as professoras 

com características menos resilientes. 

1.5 Autocontrole As duas professoras com características mais resilientes demonstraram 

momentos de perda de controle com seus alunos. As professoras dotadas 

de menos características resilientes não demonstraram perder o controle, 

porém, para que isto não ocorresse, pareceram utilizar mecanismos 

defensivos. 

1.6 Capacidade de 

aprendizagem 

As duas professoras mais resilientes demonstraram senso crítico e postura 

reflexiva, buscando entender o porquê de suas atitudes, e como elas 

poderiam ter sido mais adequadas frente aos alunos e à vida. 

1.7 Adaptabilidade A capacidade de adaptabilidade, mais uma vez se apresentou nas 

professoras com características mais resilientes, sugerindo ser este um 

traço importante na caracterização da resiliência. 

2. Padrão 

Relacional 

 

2.1 Capacidade de 

ajuda mútua 

Independente do suporte emocional que receberam, todas as professoras 

demonstraram uma disponibilidade em ajudar o outro. 

2.2 Capacidade de 

estabelecer 

vínculos 

emocionais 

As professoras dotadas de menos características resiliente demonstraram 

uma maior dificuldade. Coincidência ou não, também foram as que não 

apresentaram possuir, ao menos claramente, um tutor de resiliência. 

3. Padrões 

Situacionais 

 

3.1 Capacidade de 

usar o bom 

senso 

Nem sempre ocorreu, quando então assumiram posturas pouco 

recomendáveis.  

3.2 Capacidade de 

ter metas 

futuras 

 

Laura demonstrou claramente possuir planos em relação a sua vida 

pessoal e profissional. Destacamos o momento delicado de ausência de 

metas significativas vividos por Isadora, a professora considerada com 

menos características resilientes. Ou seja, a capacidade de ter metas 

futuras pareceu-nos caracterizar a resiliência. 

3.3 Riqueza da vida 

mental – 

multiplicidade 

de interesses e 

criatividade 

Apenas Laura demonstrou uma multiplicidade de interesses que se 

revertia, efetivamente, em ganhos para sua vida pessoal e profissional. 

Em termos de criatividade, Laura e Graziela pareceram ser as mais 

criativas. 
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4. Padrões 

Filosóficos e 

Religiosos 

 

4.1 Sentido da vida 

 

A clareza do sentido da vida mostrou-se evidente nas duas professoras 

com mais características resilientes, que referiram não apenas a sua 

realização pessoal e de sua família, mas também a possibilidade de 

auxiliar o próximo. A professora dotada de menos características 

resilientes verbalizou de modo desolador a sua ausência de sentido. 

4.2 Nível de 

otimismo 

 

Manifestou-se mais claramente nas professoras dotadas de características 

mais resilientes, como Laura e Graziela, nos fazendo pensar que se trata 

de um aspecto fortemente relacionado à resiliência. 

4.3 Existência de 

crenças 

 

A crença em Deus e a aderência a religiões (embora nem todas sejam 

praticantes) foi mencionada por três professoras. Apenas a professora com 

menos características de resiliência disse não possuir uma religião. A sua 

crença em Deus não nos pareceu legítima, além de ter verbalizado não 

acreditar nos seres humanos. Diante disso, temos fortes indicativos de que 

a existência de crenças de algum modo se relaciona com a resiliência.  

4.4 Espiritualidade  

(item acrescentado 

por nós) 

 

 

Se esta dimensão engloba todos os padrões de resiliência anteriormente 

abordados, onde residem todos os princípios éticos e valores humanos, a 

nossa coerência interna entre os pensamentos e ações, podemos dizer que 

ela se manifestou mais claramente nas professoras com características 

mais fortemente resilientes. 

 


