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na força do professor. 

 

Ah... se um dia governantes 
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nos verdadeiros heróis  

que constroem a nação 
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lhe dando o real valor  
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na força do professor. 
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na força do professor. 
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plantando em cada criança  

um adulto sonhador 
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por que ainda acredito 

na força do professor. 

(Bráulio Bessa) 

https://www.pensador.com/autor/braulio_bessa/


 
 

RESUMO 

 
 

O presente trabalho compõe um estudo sobre as funções da docência, com a 
perspectiva de analisar os desdobramentos do papel de lecionar, apresentando 
como objeto do estudo professores em atuação nas esferas municipal, estadual ou 
federal. Os objetivos foram compreender o ser professor e identificar as funções da 
docência, distinguindo o papel do professor. Para alcançá-los utilizamos uma 
pesquisa baseada em estudo de caso de caráter qualitativo. Fora aplicado um 
questionário com o objetivo de esboçar o perfil dos professores pesquisados e 
identificar através deles a função da docência bem como o motivo deste oficio não 
se resumir a sala de aula. O resultado da pesquisa demonstra que a função da 
docência é complexa, exigindo dos professores várias competências e, contribuindo 
para que a sua execução ganhe novos espaços além da sala de aula. 
 

Palavras-Chave: Desdobramentos, Professor, Função Docente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 

 
 

The present work composes a study about the functions teaching, with the 
perspective of analysing the ramifications of the paper of teaching, presenting like 
object of this search the teacher’s acting in the municipal, state or federal spheres. 
The objectives were to understand the teacher’s performance, to identify the 
functions of the teaching, distinguishing the papers that the teacher assumes. To 
achieve them we use an inquiry based on case study of qualitative character. A 
questionnaire had been applied with the objective to sketch the profile of the 
investigated teachers and to identify through them the function of the teaching as well 
as the reason of this profession is not just the acting in the class. The result of the 
inquiry demonstrates that the function of the teaching is complex, demanding of the 
teachers several competences and, contributing so that his execution gains new 
spaces besides the classroom. 
 
Key-words: Ramifications, Teacher, Teaching Function, . 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

É notável a complexidade das atividades do professor, uma vez que, trata-se 

de uma profissão que lida com conflitos e situações de forma totalmente diferente de 

qualquer outra. O docente está sempre sujeito às relações afetivas e às cargas 

psicológicas do ambiente no qual ele está inserido.  

No que tange às suas atividades, pode-se constatar e perceber que o 

professor traz consigo, além do conhecimento para o ensino dos conteúdos 

programáticos das disciplinas, também suas ideias no que diz respeitos às suas 

vivências e leitura de mundo; consoante a bagagem de conhecimento também 

trazida pelos alunos de seus ambientes e experiências.  

O professor é a profissão, a qual, o “produto”, resultado do seu trabalho é 

contemplado muito tempo depois de suas ações, e em muitas vezes nem é visto, é 

um investimento de tempo que talvez tenha sucesso e que não se pode mensurar.  

Entender a complexidade da função do professor é fundamental, 

considerando que este figura no centro de várias outras questões, já que, a 

educação apresenta-se como a chave para minimizar ou até mesmo solucionar os 

constantes problemas sociais que a todos têm preocupado. 

O trabalho docente tornou-se complexo e em estado de constante tensão 

frente aos desafios impostos pela sociedade atual, pois o mesmo envolve trabalho 

com e sobre os seres humanos e, por consequência, sofre influências das diversas 

esferas sociais, sendo estas, por sua vez, permeadas por teorias e ações práticas 

que requerem uma constante reflexão, além da formação continuada.  

Estudar esse conceito tornou-se uma bandeira levantada por mim, como 

futuro licenciado, por ser fundamental conhecer o processo transitório da profissão 

que desejo seguir.  Cabe ainda destacar que a importância de se desenvolver esse 

projeto centra-se no empenho de caráter científico que o trabalho pretende 

apresentar, haja vista a extensão que alcançará sua execução ao pesquisar 

particularidades das multifunções do professor. Outro aspecto refere-se à relevância 

social do estudo, uma vez que, seus resultados poderão contribuir, futuramente, no 

processo de formação desse novo perfil de profissional lecionador e nas 
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modificações do processo ensino aprendizagem, especialmente no que se refere 

aos desdobramentos do papel de lecionar. 

O interesse pelo tema surgiu após a elaboração de um artigo1. Aquela 

abordagem trouxe-me uma inquietação, uma vontade de buscar mais informações 

sobre esse universo que é lecionar ao qual me interesso em fazer parte. Com esta 

perspectiva, resolvi abordar o objeto para construir o trabalho de conclusão de 

curso.  

Assim, este texto propõe analisar os desdobramentos do papel do professor, 

ponderando sobre as atividades que ele exerce diariamente. Como objetivos 

específicos, pretende-se compreender o ser professor e identificar as funções da 

docência, distinguindo os papéis do professor. 

A metodologia utilizada para desenvolvimento da pesquisa aqui disposta foi 

precipuamente um estudo de caso de caráter qualitativo. Ana Maria Cesar em seu 

artigo Método do Estudo de Caso (Case Studies) ou Método do Caso (Teaching 

Cases)? Uma análise dos dois métodos no Ensino e Pesquisa em Administração 

caracteriza o que seria este estudo, expondo que: 

 

 

O caso é uma unidade de análise, que pode ser um indivíduo, o 
papel desempenhado por um indivíduo ou uma organização, um 
pequeno grupo, uma comunidade ou até mesmo uma nação. Todos 
esses tipos de caso são unidades sociais. Entretanto casos também 
podem ser definidos temporariamente (eventos que ocorreram num 
dado período), ou espacialmente (o estudo de um fenômeno que 
ocorre num dado local). (Cesar, 2017, n.p.). 

 

Como fonte para recolha dos dados, fora utilizado a princípio o levantamento 

bibliográfico de autores com respectivos livros e artigos que versam sobre o tema 

em questão. Bem como da coleta de dados via questionário que, segundo Gil (1999, 

p.121) define-se “como a técnica de investigação composta por um número mais ou 

menos elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo 

o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, 

 
1 Esse artigo foi proposto na disciplina Educação, Trabalho e Economia, do curso de licenciatura em 
computação do IFBA- Valença. A proposta era observar um professor, desde seu planejamento à execução de 
sua aula. O professor também teria que responder a um questionário ou a uma entrevista (ficou a critério dos 
desenvolvedores), as questões abordavam os conceitos de “trabalho e tempo livre” além da “função social da 
escola e da docência”. 
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situações vivenciadas etc.” O Google formulário2 foi a ferramenta escolhida para 

elaboração e aplicação do questionário, já que a mesma possibilita ser trabalhada 

online e consequentemente seu compartilhamento via e-mails, redes sociais, bate-

papos, entre outros. Apresentando assim um alcance bem significativo. A pesquisa 

ocorreu durante os dias 27 de setembro a 03 de outubro de 2017. Foram enviados 

aproximadamente 100(cem) convites para preenchimento do questionário. O público 

escolhido fora basicamente professores em atuação nas esferas municipal, estadual 

ou federal. Até o final do prazo da pesquisa alcançamos o retorno de 53 desses 

convites.  

Este trabalho está disposto em dois capítulos. No primeiro capítulo, na busca 

de compreender a profissão professor, apresenta-se um apanhado histórico pautado 

nos principais momentos da sociedade brasileira, e em consonância, as bases legais 

que regulamentam a docência, seguindo as definições/embasamentos apresentadas 

por autores como: Tobias (1986), Saviani (2013), Ribeiro (2003), Hilsdorf (2003), 

Nóvoa (1995), Piletti (2006), entre outros. No segundo capítulo, aborda-se a 

pesquisa, apresentando o perfil dos respondentes e o resultado das abordagens 

trazidas pelos respondentes, com suas bases fundamentadas em alguns autores, 

entre eles: Saviani (2008), Libâneo (1994), Tardif (2008), Candau(1999), Cortella 

(2014) e Silva (2007). E concluindo com as considerações finais do trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
2 Ferramenta desenvolvida pela Google. Nela podemos criar testes e pesquisas on-line e enviá-los para outras 
pessoas. Disponível em: https://www.google.com/intl/pt-BR/forms/about/ 
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2 PROFISSÃO PROFESSOR 

 

 

É notório que a partir da formalização e planejamento do ensino, o “ser 

professor” sofreu grandes modificações, acompanhando as variações e sendo, até 

mesmo, propulsor das mudanças que ocorrera nos processos históricos da 

sociedade brasileira. Quando se analisa a história de um povo, neste caso 

especificamente a memória educacional brasileira, as transformações são dadas a 

partir de rupturas históricas, o que segundo alguns pesquisadores facilitam a análise 

e compreensão dessas narrativas.  

 Conhecer e entender a trajetória da Educação é uma parte essencial da 

formação e do entendimento do perfil docente. Nessa perspectiva de compreender 

tal profissão importantíssima como é a docência, será feito um apanhado histórico, 

que versa desde sua essência com os “mestres” indígenas até a atualidade, além de 

apresentar de maneira sucinta as leis que servem de prerrogativa para o exercício 

deste ofício.  

 

 

2.1 APANHADO HISTÓRICO DO “SER PROFESSOR” 

 

 

O primeiro fato marcante na história brasileira e consequentemente na 

educação foi a chegada dos portugueses ao território do Novo Mundo, em especial 

os jesuítas.  O que não quer dizer que as populações que por aqui viviam já não 

possuíam características próprias de se fazer educação.  

Em sua obra A História da Educação Brasileira, José Antônio Tobias coloca 

o índio como uma das fontes da primeira educação brasileira assegurando inclusive 

que: 

 

A educação indígena era eminentemente empírica, consistindo, antes 
de mais nada, em transmitir através das gerações uma tradição 
codificada. A escola era o lar e o mato; muito mais importantes as 
lições do exemplo que as das palavras (TOBIAS,1986, p.27). 
 



15 
 

Os índios aprendiam de forma instintiva, espontaneamente. As normas 

pedagógicas não existiam, muito menos a pedagogia. Contudo, havia naquele 

momento uma educação baseada em três elementos básicos, como explica Saviani: 

 

 

[...] a força da tradição, constituída como um saber puro orientador 
das ações e decisões dos homens; a força da ação, que configurava 
a educação como um verdadeiro aprender fazendo; e a força do 
exemplo, pela qual cada indivíduo adulto e, particularmente, os 
velhos ficavam imbuídos da necessidade de considerar suas ações 
como modelares, expressando em seus comportamentos e palavras 
o conteúdo da tradição tribal. (SAVIANI, 2013, p. 38-39). 
 

 

Nesse contexto educacional as ideias conciliavam-se com a prática, 

deixando as noções pedagógicas, que resultariam na necessidade de formalizar em 

pensamentos as formas de intervenção na prática educativa, de lado. Dessa 

maneira havia a educação, entretanto não existia a pedagogia, não no sentido de 

ciência que tem, como objeto de estudo, a educação, o processo de ensino e a 

aprendizagem. O professor/mestre era moldado com o tempo, aprendendo e 

ensinando com base nas experiências do dia a dia.  

Segundo relatos históricos, foi com essa sociedade e perfil/padrão 

educacional que os europeus se depararam nesse novo mundo. Segundo Saviani 

(2013, p.39) “para fazer face aos íncolas, isto é, os habitantes da terra que se 

pretendia conquistar, eles foram obrigados a acionar formas especificas de 

intervenção na prática educativa”. Os métodos utilizados foram oriundos de ordens 

religiosas. Além dos jesuítas, ordens Franciscanas, Beneditinas, Carmelitas, 

Mercedários, Oratorianos e Capuchinhos desenvolveram atividades educativas na 

nova terra. Entretanto, essas diferentes ordens atuavam de maneira dispersa e 

intermitente, contando com poucos recursos materiais e humanos e sem apoio e 

proteção oficial, por sua vez, os jesuítas vieram por deliberação do rei de Portugal e 

tinham apoio das autoridades locais da colônia. 

Em 1549, ano da chegada oficial dos padres jesuítas ao Brasil, tem-se o 

início da história da educação e da docência em nosso país. Durante dois séculos - 

XVI e XVII - eles foram praticamente os nossos únicos educadores. Os primeiros 

professores/mestres brasileiros receberiam uma formação baseada nos clássicos 

antigos, voltada a padrões da sociedade europeia cristã que “privilegiavam a retórica 
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com a eloquência ciceroniana como marca na formação de representantes da 

Companhia de Jesus”, afirma Castro (2006, p.3). Segundo Azevedo citado por 

Castro (2006, p.3) o modelo aplicado era o mesmo de Portugal, transmitindo “quase 

na sua integridade, o patrimônio de uma cultura homogênea, a mesma língua, a 

mesma religião, a mesma concepção de vida e os mesmos ideais de homem culto”.  

 

 

Tratava-se, sim, de exercitar a rapidez da invenção e da elocução, 
penetrando nos assuntos com perspicácia, definindo e analisando 
temas, ornando as definições com metáforas e alegorias. A 
metrópole, preocupada em reproduzir seu próprio modelo 
educacional, evidenciava total inadequação às características da 
colônia, carente de educadores preocupados com o desenvolvimento 
das habilidades dos indígenas e a compreensão de seu papel na 
nova sociedade que surgia. (VIERA; GOMIDE, 2017, p. 3837). 
 
 

Neste período os jesuítas representavam os professores/mestres, e 

dominavam todos os níveis da educação, desde a catequese dos índios, a formação 

de jovens, até o ensino superior.  

A pedagogia jesuíta predominou por aproximadamente dois séculos, até 

1759, a partir desse período seu projeto educacional entrou em decadência, 

culminando na sua expulsão pela ação do Marquês de Pombal, então 1º ministro do 

rei Dom José I. Sabendo que a educação e a formação cultural portuguesa na 

colônia estavam quase que totalmente entregues à Companhia de Jesus, e sob a 

tese de que esta influenciava na diminuição do poder da Coroa Portuguesa sobre 

seus domínios, Pombal instaura uma educação laica, instituindo um ensino pelo e 

para o Estado. Iniciando neste momento o processo de estatização da educação 

abordada por Nóvoa no trecho abaixo: 

 

 

O processo de estatização do ensino consiste, sobretudo, na 
substituição de um corpo de professores religiosos (ou sob o controlo 
da Igreja) por um corpo de professores laicos (ou sob o controlo do 
Estado), sem que, no entanto, tenha havido mudanças significativas 
nas motivações, nas normas e nos valores originais da profissão 
docente: o modelo do professor continua muito próximo do modelo 
do padre. (NÓVOA, 1995, p.15). 
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 Entre o momento de saída dos religiosos e implantação do novo modelo 

estatal de educação não se tinha um padrão educativo para sobrepor o antigo, 

segundo Nóvoa (1995), nesse período, que gira em torno de mais dez anos, houve 

uma queda na qualidade de ensino, já que as aulas eram ministradas por 

professores mal preparados, iniciando um processo de organização e normatização 

do exercício da profissão docente.   

A partir da implantação dessa reforma de ensino era preciso uma licença do 

Estado para lecionar, a qual era concedida após a execução de um exame requerido 

pelos indivíduos que preenchessem algumas condições, como idade, habilitação, 

comportamento social e conhecessem o que deveriam ensinar. Já no ensino de 

primeiras letras, alguns conhecimentos básicos eram necessários, como ler, 

escrever e fazer operações de matemáticas básicas.  Nóvoa explica: 

 

 

A criação desta licença (ou autorização) é um momento decisivo do 
processo de profissionalização da actividade docente, uma vez que 
facilita a definição de um perfil de competências técnicas, que servirá 
de base ao recrutamento dos professores e ao delinear de uma 
carreira docente. Este documento funciona, também, como uma 
espécie de "aval" do Estado aos grupos docentes, que adquirem por 
esta via uma legitimação oficial da sua actividade. As dinâmicas de 
afirmação profissional e de reconhecimento social dos professores 
apoiam-se fortemente na consistência deste título, que ilustra o apoio 
do Estado ao desenvolvimento da profissão docente (e vice-versa). 
(NÓVOA, 1995, p.17). 
 
 

Sabendo que a primeira instituição de preparação de professores no Brasil 

foi instalada a partir de 1835, Nóvoa (1995) salienta que a função docente não era 

especializada e era exercida como uma ocupação secundária, mas, que a partir da 

intervenção do estado, os professores têm uma presença cada vez mais ativa e 

intensa no terreno educacional. É possível constatar essa tese no trecho abaixo: 

 

Inicialmente, a função docente desenvolveu-se de forma subsidiária 
e não especializada, constituindo uma ocupação secundária de 
religiosos ou leigos das mais diversas origens [...] o aperfeiçoamento 
dos instrumentos e das técnicas pedagógicas, a introdução de novos 
métodos de ensino e o alargamento dos currículos escolares 
dificultam o exercício do ensino como actividade secundária ou 
acessória. O trabalho docente diferencia-se como "conjunto de 
práticas", tomando-se assunto de especialistas, que são chamados a 
consagrar-lhe mais tempo e energia. (NÓVOA, 1995, p.15-16) 
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Vale ressaltar que, com a vinda da sede da corte portuguesa para o Brasil, 

vários cursos superiores são criados, segundo Ribeiro (2003) estes eventos 

caracterizam a inauguração do nível superior de ensino no Brasil. Ela ainda salienta 

que, apesar das instituições criadas terem sido fundadas principalmente para dar 

emprego aos nobres e intelectuais que tinham vindo com a corte de Portugal, a 

criação de instituições de nível superior e de cunho cientifico iriam desenvolver 

profissionais capacitados a exercerem a docência. Essa era pós pombalismo ou 

período joanino facilitou as mudanças que seriam implantadas depois da 

independência do Brasil. 

A não mais presença da corte portuguesa no Brasil, já que retornara para 

Portugal e, a tentativa constante das novas cortes portuguesas em reestabelecer o 

monopólio comercial, foram alguns dos fatores que levaram a autonomia política 

brasileira. Com a independência do país, conquistada em 1822, algumas mudanças 

no cenário social/político e econômico pareciam projetar-se, inclusive em termos de 

política educacional.  

De acordo com Ribeiro (2003), na Constituinte de 1823, pela primeira vez se 

associou apoio universal e educação popular. Também foi debatida a criação de 

universidades no Brasil, com várias propostas apresentadas. O resultado desse 

movimento de ideias apareceu na Constituição de 1824 e confirmada com a lei de 

15 de outubro de 1827, dentre as conquistas publicadas estão, o ensino primário 

oferecido como gratuito e disponível a todos os cidadãos, e a criação de escolas de 

primeiras letras em todas as cidades e vilas do império.  

É no período imperial que se instala a primeira Escola Normal brasileira, em 

Niterói, Rio de Janeiro, no ano de 1835. O Curso Normal, criado em 1835, tinha o 

objetivo de formar professores para atuarem no magistério de ensino primário e era 

oferecido em cursos públicos de nível secundário. Nóvoa salienta a importância 

desse fato para o avanço do corpo docente: 

 

As escolas normais representam uma conquista importante do 
professorado, que não mais deixará de se bater pela dignificação e 
prestígio destes estabelecimentos: maiores exigências 
e entrada, prolongamento do currículo e melhoria do nível académico 
são algumas das reivindições inscritas nas lutas associativas dos 
séculos XIX e XX. As escolas normais estão na origem de 
uma verdadeira mutação sociológica do corpo docente: o "velho" 
mestre-escola é definitivamente substituído pelo "novo" professor de 
instrução primária. (NÓVOA, 1995, p.18). 
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Após a consolidação da Constituição, o acesso dos professores ao 

magistério se daria por concurso. Segundo Castanha e Bittar, em seu artigo “Os 

professores e seu papel na sociedade imperial”, essa metodologia foi colocada em 

prática pela lei de 18273, como reforça o texto abaixo: 

 

[...] ao exigir, no artigo 7º, que para exercer o cargo de professor, o 
candidato deveria prestar um exame público, frente a uma banca 
composta pelo presidente da província em conselho, ou nomeado 
por ele. As leis que foram implementadas pelas províncias após o 
Ato Adicional, reforçaram este princípio, definindo no corpo da lei, ou 
por instruções complementares o processo do concurso. Em regra 
geral o candidato teria que ir à capital da província para realizar as 
provas. A prova teórica versava sobre ditado, leitura, interpretação 
gramatical, resolução de operações matemáticas, orações, doutrina 
da religião, entre outros, respectivas ao conteúdo da cadeira 
pretendida. (CASTANHA; BITTAR, 2009, p. 9). 

 
 

Alguns professores eram dispensados das avaliações, pelo menos os que 

eram certificados em escolas comuns e em cursos superiores do império. Existiam, 

também, situações de não comparecimento de candidato habilitado para esses 

certames, como relata o texto abaixo:  

 

Quando não se apresente pretendente, devidamente habilitado a 
qualquer cadeira vaga, poderá o Presidente da Província nomear 
interinamente para regê-la pessoa que provar sua moralidade por 
atestados do Pároco da Freguesia em que reside, e for aprovado em 
exame de suficiência perante o Inspetor Paroquial e mais dois 

examinadores nomeados pela Presidência. (SIQUEIRA, 2000 apud 

Ibid., 2009, p.10) 
 

 

Os educadores tinha que apresentar documentos comprobatórios de 

maioridade e moralidade, assinado pelas autoridades locais. O perfil pedido para o 

profissional era no mínimo diferenciada, como aborda nos versos a seguir:  

 

 

 
3 A lei de dia 15 de outubro de 1827 é um marco da história da educação nacional. Primeira lei brasileira que 
regulamentou a escola primária elementar, para muitos nossa primeira “LDB”. 
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Puro nos costumes, no dever exato 
Modesto, polido, cheio de bondade, 
Paciente, pio, firme no caráter, 
Zeloso, ativo e tão prudente 
Em punir como louvar; 
Agente sem ambição, apóstolo 
Em quem a infância se modela, 
Espelho em que os mundos se refletem, 
Mito e sacerdote, juiz e pai, 
Eis o mestre, eis o professor. (OLIVEIRA, 2003 apud Ibid., 2009, p. 
4-5). 
 

 A exigência de um perfil idôneo somava-se à precariedade financeira e às 

muitas atribuições dadas ao educador. Castanha e Bittar (2009) sinalizam que 

cabiam aos professores desde o acompanhamento de seus alunos à missa 

dominical até a organização dos mapas de frequência de seus educandos, 

documento este necessário para o recebimento de seus vencimentos. 

Mesmo iniciando o tempo áureo do café, onde a economia brasileira batia 

recordes de superávits de exportações, a educação não teve o devido 

valor/investimento. Nos cursos superiores, exclusivos para a elite, era notório o 

caráter deficitário a que era levado o saber. Ribeiro (2003, p.56) aborda de maneira 

sucinta tal situação, “continua sendo frequentes as queixas quanto ao mau preparo 

dos alunos, ao critério “liberal” de aprovação e à falta de assiduidade dos 

professores, principalmente dos cursos jurídico e médico [...]”. No que tange ao mau 

preparo dos alunos é possível associar às más condições dos níveis escolares 

anteriores, primário e secundário, de responsabilidade provincial.  Na questão da 

assiduidade docente, Ribeiro (2003) afirma que tinha a ver com a necessidade do 

corpo docente completar sua renda com outras atividades, ser professor era na 

maioria das vezes um “quebra-galho”.     

Fica evidente que tanto a educação quanto o docente no período imperial 

sofreram grandes transformações. Implantação de leis especificas, novos cursos, 

novas instituições de ensino, exame de admissão para docentes, entre outras 

modificações. Além disso, a mulher já era maioria no magistério, pelo menos nos 

ensinos iniciais, fenômeno conceituado por Nóvoa (1995) como feminização do 

professorado, contradizendo os valores vigentes na época, que viam a formação 

acadêmica para o sexo feminino desnecessária já que as mesmas não utilizariam 

nas atribuições que desempenhariam na sociedade, que até então era cuidar do lar. 

Essa “feminização docente” abriria espaço para o início de grandes transformações 
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educacionais e sociais (início do processo de expansão da participação feminina nas 

esferas econômica e social).   Entretanto, a omissão do império eximindo-se dos 

níveis anteriores ao superior, já que deixara sob domínio das províncias, salários 

baixíssimos e a não qualificação sobreporiam tais avanços.  

Por conta das insatisfações da sociedade à época, em 1889 é proclamada a 

República. A educação assumira papel fundamental neste novo período. A princípio, 

a importância estava atrelada à legitimação desse novo modelo, cujas bases eram a 

“vontade popular”, exposta em voto. Apenas os alfabetizados poderiam votar, 

todavia, os níveis de analfabetismo eram elevadíssimos, atingindo a maioria 

esmagadora da população e deixando clara a necessidade de um projeto 

educacional eficiente, uma educação universalizada.   

Apenas os estados da federação em melhores condições econômicas 

realizaram algumas transformações consideráveis no ensino. São Paulo, Minas 

Gerais e Rio de Janeiro (Distrito Federal), por exemplo, implantaram reformas que 

asseguravam uma boa remuneração para os professores que possuíssem o curso 

normal, realizavam concursos periódicos e facultavam aos professores normalistas 

que quisessem completar seus estudos a possibilidade de fazê-lo com o 

recebimento dos vencimentos, assegurava a aposentadoria para os que contassem 

com tempo de serviço necessário. Todavia, outras regiões da federação não 

forneciam condições mínimas aos professores, era comum a existência de um só 

professor e uma só classe, agrupando alunos de vários níveis de adiantamento. 

Para o educador se colocava o dilema – atender menos e melhor ou mais e pior, 

enfatiza Ribeiro (2003).  

O ensino secundário e superior, que era da alçada/responsabilidade da 

união e de exclusividade da classe média e elite da época, também passara por 

problemas. A elite governante, tendo conhecimento do baixo nível das escolas 

oficiais e desejando que seus filhos estudassem em níveis elevados, incentivava as 

escolas particulares. Numa sociedade agrícola onde os meios de produção eram 

rudimentares, só o grupo dominante necessitava ser culto.  

Em linhas gerais, no início do processo republicano o professor era visto 

como o único legitimador desse novo sistema político-social, já que formaria 

cidadãos moldados por este. Via-se nesse profissional o modelador social. No 

entanto, apesar de todo esse “entusiasmo”, a República, até o final da década de 20, 

pouco fez pela instrução popular, em quase nada mudando a estrutura educacional 
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em relação ao tão criticado ensino imperial. Foram muitas reformas (nacionais e 

estaduais) em um curto período de tempo, sem alcançar os objetivos esperados.  

Portanto, este é o quadro educacional que Getúlio Vargas irá encontrar ao assumir a 

Presidência da República, levado ao poder pelo movimento de 1930. 

O âmbito educacional, fora marcada pela fundação do Ministério de Edu-

cação e Saúde Pública (sendo desvinculada da saúde em 1953), além do INEP 

(inicialmente chamado de Instituto Nacional de Pedagogia), e do lançamento do 

Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova (lançado em 1932 e em 1959), que em 

linhas gerais sugeria a reconstrução social da escola na sociedade urbana e 

industrial. 

O período é marcado por um intenso debate, entre educadores, pela 

hegemonia pedagógica. Segundo Ribeiro (2003), duas pedagogias conflitavam, uma 

era a pedagogia tradicional, representada pelos educadores católicos, que eram 

adeptos de uma educação subordinada à religião, diferenciada entre homem e 

mulher, ensino particular e presença da família na responsabilidade educativa. A 

outra, pedagogos da escola nova que defendiam a educação laica, gratuita e de 

responsabilidade pública. 

Incorporado a esse embate ideológico/metodólogico, havia a preocupação 

em preparar a nova sociedade para o período industrial. Pretendia-se desenvolver 

mão de obra capaz de desempenhar seu papel frente às novas tecnologias, é nessa 

pesperctiva que Nóvoa (1995) salientava o emponderamento social vivido no 

período pelos professores, já que havia a crença difusa nas potencialidades da 

escola e, os astros desse desejo popular eram os professores, abrangidos por um 

claro e importante poder simbólico. “A escola e a instrução encarnam o progresso: 

os professores são os seus agentes. A época de glória do modelo escolar é também 

o período de ouro da profissão docente” (Nóvoa, 1995, p.20).  

Segundo aborda Castro (2006, n.p.) em seu artigo “Uma retrospectiva da 

formação de professores: histórias e questionamentos”, os professores tiveram um 

momento de ascensão social a partir da década de 30, tendo em vista que, “os 

desenvolvimentos socioeconômicos brasileiro incitaram o aumento pela demanda 

educacional e, com a publicação da lei que dá início à regulamentação da profissão, 

com a criação do Registro Profissional”. E, que “a exigência da assinatura da 

carteira profissional e o registro da profissão no Ministério do Trabalho, o qual passa 

a fiscalizar o cumprimento dos dispositivos legais que regulamentam a profissão”, 
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traçam um novo perfil profissional para a atividade do magistério. 

Castro (2006, n.p.) evidencia que, “com a consolidação das leis trabalhistas, 

os professores foram afetados, tanto por sua condição de educadores, quanto de 

trabalhadores”, em face do projeto de setores do governo de engajar educação e 

trabalho como ingredientes essenciais ao desenvolvimento econômico e social do 

país. E, que, “o estatuto profissional, nas condições de formação, de seleção, de 

carreira, de salário, além da própria atividade didática e pedagógica do magistério” 

foram frutos de uma parceria entre os Ministérios do Trabalho e Educação. 

Ainda no campo das conquistas educacionais, é nesse período que se 

implantara a primeira LDB (lei de diretrizes e bases da educação nacional). Apesar 

de já constar na constituição de 1934, a mesma só foi definida no final da chamada 

república populista, em 1961 e colocada em vigor em 1962. Foram quase 30 anos 

de um longo debate entre educadores, políticos e sociedade, entre estatistas e 

liberalistas. Para muitos pesquisadores a implantação dessa lei amenizou o 

dualismo4 existente na educação brasileira que, perdurava desde era colonial, pois, 

ficou estabelecida a equivalência entre os cursos propedêutico e profissionalizante, 

flexibilizando a estrutura do ensino, possibilitando o acesso ao Ensino Superior, 

independentemente do tipo de curso que o aluno tivesse anteriormente.  Para o 

professor, essa primeira diretriz trouxe algumas implicações, como assegurar o 

provimento de cargos em estabelecimento oficial através de concurso de títulos e 

prova, formação para o ensino médio nas faculdades de filosofia, ciências e letras e 

a de disciplinas específicas de ensino médio técnico em cursos especiais de 

educação técnica, escolha dos diretores de instituições oficiais de nível superior 

através do quadro de docentes da própria instituição, dentre outras.  

A partir de 1964, inicia-se o período de ditadura militar, alguns dos feitos em 

destaque sobre a política educacional e as realizações desse momento, são: a 

vinculação da educação pública aos interesses e necessidades do mercado, 

caracterizada pela implantação universal e obrigatória do ensino profissionalizante, e 

também o favorecimento à privatização do ensino.  

A ocasião foi marcada ainda pelo ato institucional que fechou o congresso, 

cassou direitos políticos, oferecendo plenos direitos/poderes ao presidente. O 

professorado também tivera seu ato AI, através do decreto-lei 477 que, proibia 

 
4 Termo utilizado por alguns autores para diferenciar a Educação normal e a Educação profissionalizante, ou 
ainda, Educação para pobres e uma Educação para ricos. 
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qualquer manifestação de classe que atentasse contra o regime, como por exemplos 

passeatas, paralisações das atividades docentes, participação sindical. 

Piletti enfatiza que: 

 

 

A educação brasileira, da mesma forma que os outros setores da 
vida nacional, passou a ser vítima do autoritarismo que se instalou no 
País. Reformas foram efetuadas em todos os níveis de ensino, 
impostas de cima para baixo, sem a participação dos maiores 
interessados - alunos, professores e outros setores da sociedade. 
(2002, p.114). 
 
 

  As restruturações educacionais foram feitas pela parceria entre MEC-USAID 

(Ministério da Educação e a United States Agency for International Development 

(Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional)). Alguns dos 

frutos desse acordo foram as reformas universitária e a do ensino de 1º e 2º graus 

(5.540/68 e 5.692/71 respectivamente). O docente sofrera sua transformação no 

período. A formação em massa caracterizada pela licenciatura curta que, formava 

profissional em um ano e meio, para atuarem nas escolas públicas e privadas 

determinou uma transformação no perfil do professor, caracterizado por Marilena 

Chauí apud  Piletti, como professor curto: 

 

 
Um licenciado encurtado é curto em todos os sentidos: formado em 
tempo curto, a curto preço para a escola (mas alto custo para o 
estudante) intelectualmente curto. Portanto, um profissional que dará 
aulas medíocres a baixo preço [...] é um professor dócil. Dócil às 
empresas porque é mão-de-obra farta e barata; dócil ao Estado 
porque não pode refletir face à sociedade e ao conhecimento. Com 
esta degradação do professor em termos sociais e intelectuais, 
trazida pela reforma, reduz-se o nível do ensino e prepara-se a morte 
da pesquisa. (CHAUÍ, 2002 apud PILETTI 2002, p.131)  

 

 

A formação de professores sofrera com as implicações das políticas 

educacionais implantadas que levariam a educação a formar cidadãos aptos para o 

mercado de trabalho. Hilsdorf (2003) assinala que essas reformas isolaram a 

educação dos contextos social e político, substituindo a prática da participação 

popular existente outrora, pelo critério da eficiência, pela compartimentação do 

trabalho.  Saviani corrobora salientando que: 
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Se na pedagogia tradicional a iniciativa cabia ao professor, que era, 
ao mesmo tempo, o sujeito do processo, o elemento decisivo e 
decisório; e se na pedagogia nova a iniciativa se desloca para o 
aluno, situando-se o nervo da ação educativa na relação professor-
aluno, portanto, relação interpessoal, intersubjetiva; na pedagogia 
tecnicista o elemento principal passa a ser a organização racional 
dos meios, ocupando o professor e o aluno posição secundária, 
relegados que são à condição de executores de um processo cuja 
concepção, planejamento, coordenação e controle ficam a cargo de 
especialistas supostamente habilitados, neutros, objetivos, 
imparciais. A organização do processo converte-se na garantia da 
eficiência, compensando e corrigindo as deficiências do professor e 
maximizando os efeitos de sua intervenção. (SAVIANI, 2013, p. 382). 

 
 

Esse panorama só começaria a mudar a partir da década de 80 com início 

do processo transição democrático brasileiro, conforme assegura Saviani apud 

Hilsdorf (2003). Para ele a década de 80, em particular, merece ser vista sob o 

prisma dos ganhos em relação aos aspectos da organização e mobilização dos 

educadores (ressurgimento dos sindicatos), da política educacional de interesse 

popular e do desenvolvimento da consciência dos professores que, deixaram de 

lado uma postura de indiferença ou ingenuidade identificada nos anos de repressão. 

Ainda citando Hilsdorf, o autor afirma que a ruptura com os dogmas do 

regime militar, no que diz respeito à política educacional, só começaram a acontecer 

com a lei de diretrizes e bases da educação colocada em prática a partir de 1996. 

Essa legislação ocasionou para educação, importantes avanços, como a criação do 

FUNDEF (O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 

Valorização do Magistério) e a instituição de alguns programas do governo federal 

visando à promoção do acesso ao ensino superior, como o ENEM (Exame Nacional 

do Ensino Médio) e PROUNI (Programa Universidade Para Todos). Para os 

professores, notam-se avanços consideráveis, desde sua valorização como 

profissionais, bem como um ganho de importância social, até então não expostos 

claramente em nenhum regimento próprio da classe.     
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2.2 DOCÊNCIA E SUAS BASES LEGAIS 

 

Feito este apanhado geral das transformações da educação no Brasil e da 

profissão professor, cumpre pontuar, dentro dos diversos marcos históricos já 

abordados, a criação de leis que ampararam as significativas mudanças ocorridas.  

Em 15 de outubro de 1827, hoje data na qual se comemora o dia do 

professor, D. Pedro I, por meio de decreto, criou a Lei Geral do Ensino, tornando-se 

esta, a primeira intervenção do Estado no que tange à organização e normatização 

docente. Mais tarde, em 1961, é formulada a primeira Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), organizando todo o sistema de ensino brasileiro. Alguns 

autores defendem que foi uma reforma continuada, haja vista as alterações feitas 

pelas leis 5.540/68 e 5.692/71. Atualmente essa norma já se encontra revogada pela 

Lei 9.394 de 1996.  

Com a reforma de 1971, no que tange à formação dos professores, muita 

coisa foi alterada. A formação mínima para exercer o magistério passou a ser: no 

ensino de 1º grau, da 1ª à 4ª séries, habilitação específica de 2º grau; no ensino de 

1º grau, da 1ª à 8ª séries, habilitação específica de grau superior, ao nível de 

graduação, representada por licenciatura de 1º grau obtida em curso de curta 

duração; em todo o ensino de 1º e 2º graus, habilitação específica obtida em curso 

superior de graduação correspondente a licenciatura plena.  

Em 1988, com a promulgação da Carta Magna, o sistema educacional do 

Brasil sofreu um processo de modificação, alcançando a aprovação da Lei 9.394/96, 

a atual LDB, que alterou a organização e nomenclatura do sistema escolar.  Ao 

decorrer dos anos, algumas leis trouxeram modificações ao texto das Diretrizes 

Educacionais, reafirmando a reforma continuada supracitada. Merece destaque as 

Leis 12.014 de 2009 e 13.415 de 2017, uma vez que estas trouxeram alterações, 

bem como inclusões, significativas ao Título VI da Lei 9.394/96, que aqui muito 

interessa, pois, trata diretamente dos Profissionais da Educação, possibilitando a 

configuração do texto normativo apresentada a seguir. 

O título VI da Lei 9.394, dos Profissionais da Educação, é composto de sete 

artigos que além de definir quem são esses profissionais, traz a formação exigida 

para os professores de cada nível da educação. De acordo com o Art. 62 é 

necessário aos docentes que atuam na educação básica, formação em nível 
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superior, em curso de licenciatura plena, sendo admitida, a formação mínima em 

nível médio, na modalidade normal, para o exercício do magistério na educação 

infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental. Os parágrafos do art. 62 

continuam a abordar a formação dos professores, fixa a responsabilidade dos entes 

públicos, União, Distrito Federal, Estados e Municípios de promover, em regime de 

colaboração, a formação inicial, a continuada e a capacitação dos profissionais de 

magistério.   Quanto aos mestres do ensino superior, sua preparação far-se-á em 

nível de pós-graduação. 

 
Art. 62.  A formação de docentes para atuar na educação básica far-
se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, 
como formação mínima para o exercício do magistério na educação 
infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a 
oferecida em nível médio, na modalidade normal. (BRASIL, 1996, 
n.p.). 
 

  

Entre outros destaques, a LDB no seu título VI, também aborda a 

importância do incentivo à formação inicial e continuada, e à qualificação de 

profissionais na área educacional, assegurada aos profissionais do magistério 

público a valorização de carreira, promovida pelo sistema de ensino e sinaliza a 

experiência docente como pré-requisito para o exercício profissional das funções de 

magistério. 

 
Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos 
profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos 
dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público: 
I - ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos; 
[...] 
§ 1o A experiência docente é pré-requisito para o exercício 
profissional de quaisquer outras funções de magistério, nos termos 
das normas de cada sistema de ensino. (BRASIL, 1996, n.p.).    

 

 

Vale ressaltar uma inclusão feita no texto normativo da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, que gerou certa polêmica no ambiente educacional. A 

Lei 13.415/17 incluiu o inciso IV no artigo 61, considerando também como 

profissionais da educação escolar básica ‘profissionais com notório saber’, o que 

gerou muitas dúvidas e controvérsias sobre como o trabalho dos professores seria 

afetado.  
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IV - profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos 
sistemas de ensino, para ministrar conteúdos de áreas afins à sua 
formação ou experiência profissional, atestados por titulação 
específica ou prática de ensino em unidades educacionais da rede 
pública ou privada ou das corporações privadas em que tenham 
atuado, exclusivamente para atender ao inciso V do caput do art. 36; 
(Incluído pela lei nº 13.415, de 2017). (BRASIL, 2017, n.p.). 

 

Cumpre primeiramente explicar quem seriam esses profissionais. 

Profissionais com notório saber são aqueles que possuem um tipo de conhecimento 

reconhecido por todos num geral, mas que não têm, necessariamente, uma 

formação comprovada por certificados. Desta forma, seriam admitidos profissionais 

sem um curso de licenciatura para ‘ministrar conteúdos de áreas afins à sua 

formação ou experiência profissional’. Em defesa a essa inovação, o secretário de 

Educação Básica do Ministério da Educação, Rossieli Soares da Silva, explicou em 

entrevista ao G1 que o ‘notório saber’ não é válido em todas as áreas do 

conhecimento, estando restrito à área técnica e profissional, cabendo à secretaria de 

educação definir de que forma e os critérios para autorizar esse tipo de profissional a 

lecionar no ensino médio.  

É importante mencionar que embora aqui destacado o título VI da LDB, por 

tratar especificamente dos profissionais da educação, outros títulos apresentam 

itens de relevância para o docente, na realidade todo o texto normativo encontra-se 

relacionado de alguma forma a este profissional. Por exemplo, o título VIII, artigo 85, 

afirma que os profissionais de educação não devem abrir mão da realização do 

concurso público, por se tratar de um direito constitucional e um princípio do ensino. 

O mesmo diz que:  

Qualquer cidadão habilitado com a titulação própria poderá exigir a 
abertura de concurso público de provas e títulos para cargo de 
docente de instituição pública de ensino que estiver sendo ocupado 
por professor não concursado, por mais de seis anos, ressalvados os 
direitos assegurados pelos arts. 41 da Constituição Federal e 19 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. (BRASIL, 1996, 
n.p.) 

 

Outro exemplo é a cláusula, de grande relevância no que diz respeito aos 

deveres para os que vão atuar no magistério público, prevista no artigo 13 do título 

IV, que trata da organização escolar nacional (federal, estadual e municipal). 



29 
 

 

Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de: 
I - participar da elaboração da proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino; 
II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta 
pedagógica do estabelecimento de ensino; 
III - zelar pela aprendizagem dos alunos; 
IV - estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; 
V - ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de 
participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
VI - colaborar com as atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade.(BRASIL, 1996, n.p.) 
 
 
 

Diante os exemplos expostos é perceptível a importância da Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação. Com mais de meio século de história e de grandes 

transformações, contado desde a sua primeira edição, a LDB é considerada a maior 

lei brasileira para a educação devido às diversas garantias por ela proporcionadas, 

nos distintos momentos da história do Brasil, como por exemplo, a oferta do ensino 

supletivo, a educação à distância, a obrigatoriedade da matrícula e o direito de 

atendimento gratuito em creches e pré-escolas. Sim, não resta dúvida, levando em 

conta todas as considerações até aqui analisadas, do quão relevante é o ser 

professor para toda a sociedade. 
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3 FUNÇÃO DA DOCÊNCIA E O PAPEL DO PROFESSOR  

 

 

O papel e/ou a função do professor já não é há muito tempo a mesma do 

passado. Como fora apresentada nesta pesquisa, ela passa por constantes 

transformações, acompanhando o processo de mudança social. Em algum momento 

no passado ele chegou a ser percebido como o ser que detinha “todo” 

conhecimento. Na atualidade essa percepção mudou, ampliando de forma 

significativa suas funções e seu papel frente à comunidade. A realidade vivida neste 

novo século, cujos valores e comportamentos morais, estão se modificando 

rapidamente, novos procedimentos sociais e científicos também são exigidos a estes 

profissionais.  

Se perguntarmos a qualquer indivíduo, em alguns casos até mesmo 

docentes, como ele conceituaria/abordaria a função/papel da profissão de professor, 

provavelmente sua resposta seria bem sucinta: “ensinar”. Entretanto, é preciso 

ampliar essa perspectiva de análise à docência implica numa conjuntura bem mais 

ampla e que demanda uma análise bastante reflexiva. E como forma de alcançar 

essa crítico-reflexividade foi proposta uma pesquisa entre diferentes educadores 

que, por meio de um questionário eletrônico, desenvolvido via Google formulários, 

responderam 5 (cinco) questões, 3 (três) de caráter objetivo a fim de levantar o perfil 

do docente pesquisado, e duas subjetivas com a finalidade de encontrar um 

caminho para retorquir as inquietações do capítulo.     

Com a perspectiva de não expor os questionados, foram atribuídos 

codinomes que irão de P1 a P53, caracterizando, assim, os 53 respondentes. Já na 

ponderação dos resultados, por se tratar de duas vias de análise, uma objetiva 

(múltipla escolha) e outra de caráter subjetivo, foram aplicadas metodologias 

distintas a essas duas áreas. No tratamento dos dados objetivos, a tabulação foi 

feita em gráfico, abordando os percentuais das características implicadas.  Nas 

respostas de cunho subjetivo, foi feito um tratamento de agrupamento de ideias, 

levando em conta as semelhanças das respostas. Assim, foi possível elaborar uma 

ideia central da junção de várias opiniões e associá-las a conceitos de alguns 

autores.   
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3.1 PERFIL PESQUISADO 

 

 

Como fora supracitado, o questionário foi dividido em duas partes. E a 

primeira delas, gráficos 1 ao 3, identificará os respondentes, apresentando os dados 

da pesquisa sobre o nível que leciona, tempo de atuação, e a esfera/instância na 

qual trabalha. Dos 100 (cem) questionários enviados, 53 responderam. 

No primeiro gráfico, destinado a constatar o nível ao qual os respondentes 

atuam, 49% (26 respondentes) disseram que lecionam no ensino fundamental, 34% 

(18 respondentes) no ensino médio e outros 17% (9 respondentes) no ensino 

superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

Gráfico 1: ilustrando o percentual de respondentes por nível de atuação - fonte: autor, 2017 

 

Com relação ao tempo de atuação dos respondentes, temos, conforme o 

gráfico 2, uma concentração de 47,2% na faixa entre 5 a 15 anos com 25 dos 

respondentes. Outra fatia, 28,3% se encontrava na área há mais de 15 (quinze) 

anos com 14 respondentes. E 24,5% disseram ter até 5 (cinco) anos de atuação 

com 13 respondentes. 
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Gráfico 2: ilustrando o percentual de respondentes por tempo de atuação - fonte: autor, 2017 

 

Sobre a instância de atuação, levando em conta maior dedicação como na 

questão do nível de atuação, dos 53 respondentes, quase a metade, ou seja, 49,1% 

(26 respondentes) atuam na esfera municipal. Em seguida com 41,5% (22 

respondentes) eram da esfera estadual. E 9,4% (5 respondentes) disseram atuar na 

instância federal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: ilustrando o percentual de respondentes por instância de atuação - fonte: autor, 

2017 
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3.2 CONCEPÇÕES DA PESQUISA 

 

 

Como fora abordado, com o passar do tempo a ação de ensinar se tornou 

um tema de reflexão e pesquisas. Sua definição ganhou novas variantes com 

diferentes concepções. Saviani acrescenta que: 

 

O trabalho educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, 
em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica 
e coletivamente pelo conjunto dos homens. Assim, o objeto da 
educação diz respeito, de um lado, à identificação dos elementos 
culturais que precisam ser assimilados pelos indivíduos da espécie 
humana para que eles se tornem humanos e, de outro lado e 
concomitantemente, à descoberta das formas mais adequadas para 
atingir esse objetivo (SAVIANI, 2008, p. 13). 

 

 

A afirmação de Saviani alerta para a necessidade de compreensão da 

função docente. Esta, inclusive, é uma das questões elaboradas aos docentes 

entrevistados. Segue então as respostas com a devida análise. 

Para os inqueridos P1, P6, P7, P8, P18, P19, P22, P27, P30, P34, P35, P37, 

P39, P40, P41, P47, P50, P52 o desenvolvimento de cidadãos critico-reflexivo, 

atuando na formação moral dos alunos, promovendo o pleno desenvolvimento do 

indivíduo como cidadão, fora apresentada como função/papel principal da docência. 

Os respondentes P1, P6 e P19 afirmaram sucintamente que, sua função era 

“desenvolver cidadãos para a sociedade”. Ulteriores, como P18, P22, P27, 

afirmaram, respectivamente, que seu papel é “Elevar o conhecimento e transformar 

o ser para que possa ser mais útil a humanidade.”; “Formar cidadão com 

responsabilidades e noção dos seus direitos e deveres para com a sociedade e com 

o outro.”; “Formar cidadãos críticos e conscientes do seu papel na sociedade.” 

Outros asseguraram: 
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Desenvolver e fomentar ações que promovam a formação 
crítica/reflexiva do cidadão no meio a qual ele está inserido 
(sociedade). Bem como auxiliá-lo na produção de conhecimento que 
o auxiliara contribuirão para a vida acadêmica e/ou social. 
(Respondente P8). 
 
[...] ela tem uma finalidade muito prática. Tendo uma intervenção 
crítica da realidade através do ensino e do domínio de técnicas que 
desenvolve as capacidades cognitivas e formam habilidades para a 
elaboração de conhecimentos para vida em sociedade. 
(Respondente P34). 
 

Percebe-se um enfoque na preparação do indivíduo para seu papel social, 

implicando, assim, na formação de cidadão. Candau (1999) salienta que: 

 

 Educar para a cidadania exige educar para a ação político-social e 
esta, para ser eficaz, não pode ser reduzida ao âmbito individual. 
Educar para a cidadania é educar para a democracia que dê provas 
de sua credibilidade de intervenção na questão social e cultural. É 
incorporar a preocupação ética em todas as dimensões da vida 
pessoal e social. (CANDAU, 1999, p. 112). 

 

Nesse sentido, há uma busca de se promover discentes com participação 

ativa na sociedade, garantindo que seus direitos sejam respeitados, além de 

conhecedores de seus deveres frente à sociedade. Assim, deve assegurar ao 

educando uma formação crítica, capaz de levá-lo a refletir sobre essas temáticas 

cotidianas e interferir positivamente em seu meio. Essa socialização é apresentada 

por Tardif (2008), o mesmo explica a importância desse processo, ao qual ele 

chama de modo dominante de socialização, afirmando que o ensino anda a par de 

sua centralidade política e cultural. E, que o ensino aos poucos se coloca como uma 

nova prática social que irá substituir progressivamente as outras formas de 

socialização e educação, citando como exemplo a ser suprimido, a familiar. 

Outro grupo formado pelos respondentes P4, P10, P11, P14, P17, P20, P21, 

P23, P28, P31, P43, P48, P51, P53 apresentam a mediação do conhecimento como 

função destacável da docência. “Compartilhar conhecimentos e fornecer a base para 

ir além.” (P10); “De forma geral a docência objetiva a mediação do conhecimento” 

(P20); “Apresentar o conhecimento de forma instigante e com perspectiva de 

pesquisa.” (P23); “A docência tem o objetivo de orientar discentes utilizando [...] o 
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processo ensino- aprendizagem.” (P24); “Orientar a conduta do indivíduo e construir 

conhecimento.” (P51). 

 

 

O objetivo da docência/educação não é ensinar coisas. É ensinar o 
aluno a pensar; é instigar a curiosidade do aluno é o aluno interagir. 
A missão do professor não é dar respostas prontas, é criar na criança 
a curiosidade, a alegria de pensar. A missão do professor é levar o 
seu aluno a aprender, sendo um mediador na construção do 
conhecimento. O professor de hoje é um permanente “aprendente”, 
ele precisa ler, estudar, reciclar-se, conversar com seus colegas, 
para desenvolver competências e estimular inteligências. 
(Respondente P21) 

 
Mediar conhecimentos. O aluno não é um papel em branco ele traz 
consigo experiências de vida que construíram conhecimento o 
desafio da docência requer descobrir e articular o que o aluno já 
sabe é o que está para aprender. (Respondente P31). 
 
A sua função é ser um facilitador, pois temos que levar em conta os 
saberes dos discentes, pois não somos o detentor do saber de modo 
que seu objetivo é contribuir para o aprimoramento da qualidade de 
ensino (Respondente P48). 
 
Embora a pergunta esteja no singular, à resposta não pode ser dada 
da mesma forma.  [...] Contudo, um dos objetivos da docência é 
mediar à relação ensino-aprendizagem. (Respondente P53). 
 
 

Afirmativas como essas exaltam o caráter mediador da docência. Para esses 

inquiridos, o professor tem deixado de ser um mero transmissor ou detentor do 

conhecimento para ser mais um orientador, um estimulador de todos os processos 

que levam os alunos a construírem seus conceitos, valores e habilidades, 

desempenhando um papel de mediador. Segundo Silva (2007, p.118), entende-se a 

mediação de aprendizagem “como ação, prática social, pretendendo ligar, criar 

novos laços, mudar campos pretensamente separados ou em dissonância.” Ela 

ainda salienta que:  

O professor, no exercício da arte de relação com o educando, é por 
natureza um mediador: mediador entre o conhecimento e o 
educando, arquiteto de pontes entre saberes e pessoas. Esta é, 
desde os primórdios do professorado, em tempos remotos, a primeira 
missão do mestre. (SILVA, 2007, p.119). 
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Segundo Menezes e Santos (2001), o papel do professor deixa de ser o de 

difundir conhecimento para exercer a função de provocador frente aos estudantes. 

Esse conceito também está presente na perspectiva da escola cidadã, idealizada 

por Paulo Freire, na qual o professor deixa de ter um caráter estático e passa a ter 

um caráter significativo para o aluno.   

Outro papel destacável entre os inquiridos foi o de promover o 

desenvolvimento de habilidades. “Gerar um ambiente onde o educando desenvolva 

saberes, aprenda conteúdos, e aprenda a aprender.” (P25) “Desenvolvimento de 

competências e habilidades específicas da disciplina, faixa etária e grau de 

escolaridade.” (P26); “Contribuir para a formação integral do educando, 

desenvolvendo suas habilidades.”(P29); “Possibilitar aos estudantes, os 

conhecimentos necessários ao desenvolvimento de suas habilidades cognitivas, 

dialogando com as saberes que trazem de suas experiências de vida.”(P45). Nessa 

linha de pensamento Furtado (2017)5, em seu artigo Habilidades e competências na 

sala de aula: o que sai e o que fica? salienta que “o saber idealista platônico perdeu 

lugar nesse mundo. O que importa não são as ideias, as abstrações, mas os 

resultados, as concretudes, as ações.” Ele ainda afirma que: 

 

 

[...] o discurso do currículo por habilidades e competências vem 
ganhando cada vez mais força porque se projetou na escola uma 
missão social urgente: a de produzir profissionais mais competentes 
que sejam cidadãos mais conscientes. Essa missão exige que a 
escola seja pragmática e utilitarista, abandonando tudo que não leve 
diretamente ao desenvolvimento de competências. Embora perigosa, 
essa concepção vem se impondo nos processos de elaboração e 
planejamento curricular. Outra razão pode ser encontrada no tipo de 
exigências que o Mercado e o mundo em geral vêm fazendo às 
pessoas. Buscam-se de pessoas que saibam fazer e que tenham 
capacidade de planejar e resolver problemas. (FURTADO, 2017, 
n.p.). 
 

 

Ainda outras respostas não puderam ser inclusas nos grupos de respostas 

acima mencionados, mas não poderiam ser descartadas pelo fato de conterem uma 

informação e visão diferenciadas, contudo, com validez dentro da pergunta 

elaborada, são elas: P42. “Contribuir com a formação pedagógica do aluno. 

 
5 FURTADO, Júlio. Habilidades e competências na sala de aula: o que sai e o que fica? Disponível em: < 
http://juliofurtado.com.br/Habilidades%20e%20Competencias%20na%20sala%20de%20aula%20o%20que%20
sai%20e%20o%20que%20fica.pdf>. Acesso em 07 de out. 2017 
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Valorizando, todo o conteúdo que ele já traz consigo” e P44. “Reforçar o que a 

criança aprende em casa com fundamentação”.  Nota-se que é possível encontrar 

uma semelhança entre elas, pois, ambas as respostas trazem uma visão da 

docência como contribuição, destacam a importância do conhecimento e valores 

prévios, os advindos da base familiar ou mesmo da comunidade em que vivem 

esses alunos, agregando, por sua vez, a este pré-conhecimento os saberes 

pedagógicos.  Nesse aspecto, Cortella6 em entrevista ao portal Estadão salienta da 

importância da educação além do ambiente escolar, colocando a família como parte 

essencial do processo educacional, afirmando que: 

 

 

É preciso lembrar que a escolarização é apenas uma parte da 
educação. Educar é tarefa da família. Muitas vezes, o casal não 
consegue, com o tempo de que dispõe, formar seus filhos e passa a 
tarefa ao professor, responsável por uma classe de 35 ou 40 alunos, 
tendo de lidar com educação artística, religiosa, ecológica, sexual, 
para o trânsito, contra a droga, português, matemática, história, 
biologia, língua estrangeira moderna, etc, etc, etc. A escola passou a 
ser vista como um espaço de salvação. (CORTELLA, 2014, n.p.). 
 
 

  Ciente da complexidade da função docente, é possível notar que sua atuação 

vem acompanhando o mesmo padrão de transformação da sociedade. A docência 

vem suplantando o ambiente escolar, alguns fatores implicam nesta perspectiva. E, 

é na busca desses fatores que traremos afirmações dos atores principais desse 

meio, o professor.   

Alguns respondentes (P1, P3, P5, P6, P10, P24, P31, P33, P41) ao serem 

questionados dos motivos da docência não se resumir a sala de aula, afirmaram que 

o ensinar envolve algumas etapas de preparação e planejamento antes e depois de 

sua efetivação em sala, como salientam os inquiridos P26 e P41, respectivamente, 

“o ensino deve se basear em pesquisa, planejamento e reflexão o que requer 

momentos específicos pré e pós sala de aula”; “planejamos as nossas aulas e isso 

requer tempo além da elaboração de atividades avaliativas e correção das mesmas”.  

Bem como: 

 
6  REIS, Bia. Cortella: ‘A escola passou a ser vista como um espaço de salvação’. ESTADÃO [Maio. 2014]. 

Disponível em< http://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,cortella-a-escola-passou-a-ser-vista-como-um-
espaco-de-salvacao,1168058> Acesso em: 8 de out. 2017. 
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A escola é apenas um dos espaços que se constrói o saber. A 
atuação do professor também está além das paredes da sala de 
aula, visto que o professor precisa produzir muito material, preparar 
as aulas e desenvolver outras etapas do que é aplicado em sala. 
(Respondente P3). 

  
Porque a atividade docente não significa apenas a presença do 
professor perante os alunos. A docência começa desde a produção 
de material didático, de metodologias e avaliações que por muitas 
das vezes são feitas dentro da casa do professor, fora do seu horário 
de trabalho. (Responde P10). 
 
Porque o conhecimento é infinito e nunca estamos prontos por mais 
que estudemos façamos graduações, especializações, mestrados, 
doutorados a realidade além de ampla, muda constantemente o que 
era verdade ontem hoje talvez possa deixar de ser então é preciso 
aprender constantemente para poder mediar conhecimentos. 
(Respondente P31). 
 
 

Na visão desse grupo de respondentes, a preparação e planejamento antes 

ou depois da sala de aula proporcionam ao professor uma reflexão de suas ações e 

metodologias, além da percepção dos resultados. Segundo Tardif (2008) essas 

etapas configuram características comum ao longo de uma jornada normal de 

trabalho (perpassando por todo o ano letivo) dos professores. Os mesmos elaboram 

diversas outras tarefas além das aulas, como exemplos, a recuperação, atividade 

para-escolares, papel de conselheiro escolar, supervisão de estagiários no 

magistério, a correção e a avaliação, participação às jornadas pedagógicas, o 

aperfeiçoamento, entre outras.  Ainda salienta que essas atividades são executadas 

à noite, nos fins de semana, nas férias, enfim, não se resumem a seus expedientes 

remunerados (financeiramente), sendo conceituado por ele como um trabalho 

elástico e invisível.    

Na concepção dos inqueridos P2, P4, P9, P13, P19, P21, P25, P28, P30, 

P34, P40, P42, P45, P46, P51, P52 e P53 a docência independe do espaço físico (o 

ensino-aprendizagem ocorre em diversos ambientes). Alguns afirmaram que, “para 

construir conhecimento as ações humanas perpassam os limites da sala de aula e 

dos muros da escola. O uso da tecnologia é uma exemplificação disso.” (P28); “é um 

processo evolutivo, contínuo e dinâmico que vai além do espaço físico. Se 

concretizando de várias formas nos diversos espaços sendo estes formais e 

informais.” (P30); “Porque os espaços não escolares são tão ricos quanto os 

escolares, cabendo a nós professores explorá-los de maneira pedagógica e lúdica 
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para que haja aprendizagem.” (P37); “a construção de valores e saberes transborda 

o espaço da sala de aula.” (P51). Outros disseram que:  

 

O espaço físico da escola a qual denominamos de "sala de aula" é 
apenas um ambiente, de tantos outros, que se pode haver docência. 
A sala de aula é apenas um espaço formal/institucionalizado para 
essa finalidade, sendo que, pode-se haver docência em ambientes 
informais, como por exemplo: nas redes sociais, na roda de conversa 
com amigos, na ida ao Shopping, etc. (Respondente P9). 

 
O processo ensino- aprendizagem que é a base da docência não se 
resume à sala de aula, uma vez que o aprendizado em espaços 
formais e informais se integram. Logo, a experiência a partir da 
prática complementa as teorias compartilhadas, em sala. 
(Respondente P25). 

 

[...] a construção do conhecimento global não é possível   quando a 
docência se limita às práticas possíveis em sala de aula, 
principalmente nas péssimas condições das escolas públicas que 
temos. (Respondente P29). 
 

O conhecimento pode ser adquirido em qualquer lugar. É preciso 
utilizar metodologias que facilite esse processo, despertando prazer 
em aprender. A sala de aula deve ser vista, apenas, como mais uma 
ferramenta utilizada pelo professor. E não, como a única. 
(Respondente P42). 
 
 

Para eles, o ato de ensinar envolve sempre uma compreensão bem mais 

abrangente do que o espaço restrito do professor na sala de aula ou às atividades 

desenvolvidas pelos alunos. Segundo Torres7 em seu artigo 10 lugares para ensinar 

fora da sala de aula, publicado no portal da web Canal do Ensino, existem benefícios 

comprovados no processo de ensino e aprendizagem quando se utiliza novos 

ambientes em comunhão com a sala de aula. A mesma descreve que:  

A experiência vivida com o estudo promovido diretamente no meio 
aguça os sentidos, requer do aluno o desenvolvimento da 
observação, da pesquisa, da exploração, da curiosidade, da coleta e 
análise de dados, organização de ideias, exige uma autonomia 
diante dos fatos, isso prepara melhor o indivíduo para a vida 
cotidiana. O uso de locais fora da instituição de ensino, por mais que 
gere estímulos e amplie o campo de informação, não exclui as salas 
de aula, pois é justamente a junção de conhecimentos já adquiridos 
com o conteúdo novo que fortalece o processo 
de aprendizagem.  (TORRES, 2017, n.p.). 

 
7 TORRES, Elizabeth. 10 lugares para ensinar fora da sala de aula. CANAL DO ENSINO [Maio. 2014]. Disponível 
em <https://canaldoensino.com.br/blog/10-lugares-para-ensinar-fora-da-sala-de-aula> Acesso em: 13 de out. 
2017. 
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Nessa perspectiva observa-se que a sala de aula é um espaço importante, 

mas a combinação com outros espaços ampliam significativamente as 

possibilidades da aprendizagem. 

A complexidade do ensino, para muitos, é um dos motivos apresentado para 

que a docência não se resuma apenas a sala de aula. O conhecimento trabalhado 

em sala tem um (a) resultado/aplicabilidade na sociedade. Libâneo (1994) corrobora 

salientando essa complexidade. Segundo ele, a prática docente não se restringe 

às exigências da vida em sociedade, mas também é responsável por 

“promover aos indivíduos os saberes e experiências culturais que o tornem 

aptos a atuar no meio social e transformá-lo em função das necessidades 

econômicas, sociais e políticas da coletividade” (LIBÂNEO, 1994, p.17). É 

nessa perspectiva que os respondentes P7, P12, P15, P16, P20, P22, P23, P27, 

P39, P44, P47, P49, P50 caminham. Sendo percebido nas afirmativas dos 

respondentes P7, P23, P27, P49, respectivamente, “ela prepara o estudante para a 

vida, trabalha valores que vão além da escola”; “por não trabalhar apenas conteúdos 

disciplinares, mas todo contexto do convívio das pessoas”; “[...] a sala de aula é um 

laboratório que possibilita a inserção do aluno no mundo do trabalho e na 

sociedade.”; “devemos preparar alunos para serem cidadãos críticos, para que os 

mesmos venham tirar suas próprias conclusões mediante os fatos do seu dia a dia.” 

E também: 

O espaço da sala de aula deve ser antes de tudo, um espaço de 
diálogo. Compreendemos como se dá o processo ensino-
aprendizagem, o que de novo existe a respeito da aprendizagem [...] 
cabe ao professor compreender como isso se dá; consciente do seu 
novo papel a assumir. O professor tem que ter consciência que isso 
envolve o trabalho, trabalho esse que extrapola as paredes da sala 
de aula e através dos conteúdos de sua disciplina ele possa fazer do 
seu espaço da sala de aula, um espaço para aprender, para acentuar 
as memórias, desenvolver as diferentes competências para abrir o 
aluno neste universo do saber e transformar daí para frente em um 
eterno aprendiz. (Respondente P22). 

  

A docência, não só retrata e reproduz a sociedade, mas também projeta a 

sociedade desejada. É possível associar essas afirmações supracitadas ao que 

Libâneo (1994) expõe como sendo os objetivos primordiais do trabalho docente: 
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• Assegurar aos alunos o domínio mais seguro e duradouro 
possível dos conhecimentos científicos; 

• Criar as condições e os meios para que os alunos desenvolvam 
capacidades e habilidades intelectuais de modo que dominem 
métodos de estudo e de trabalho intelectual visando a sua autonomia 
no processo de aprendizagem e independência de pensamento; 

• Orientar as tarefas de ensino para objetivo educativo de 
formação da personalidade, isto é, ajudar os alunos a escolherem um 
caminho na vida, a terem atitudes e convicções que norteiem suas 
opções diante dos problemas e situações da vida real. (LIBÂNEO, 
1994, p. 71). 
 
 

Inevitável constatar o sujeito histórico, cultural e social que é o professor. Que 

fala de um lugar muito próprio, implicado com subjetividades que o construíram 

como ser e em seguida, como professor. Indivíduo esse que se representa e lida 

com outras tantas representações – pais, mães, alunos, direção, etc. – como forças 

que ele – o professor/ a professora – precisam combater, não como uma guerra de 

inimigos, apenas como compreensões das representações sociais que vão 

agregando à sua formação docente e o “montando” no labor diário de suas 

atividades. 

Finalizo esse capítulo com as palavras de Bernadete Gatti 8(2003): 

 
 
É preciso ver os professores não como seres abstratos, ou 
essencialmente intelectuais, mas, como seres essencialmente 
sociais, com suas identidades pessoais e profissionais, imersos 
numa vida grupal na qual partilham uma cultura, derivando seus 
conhecimentos, valores e atitudes dessas relações, com base nas 
representações constituídas nesse processo que é, ao mesmo 
tempo, social e intersubjetivo. (GATTI, 2003, p. 196) 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 HUNGER, Dagmar; ROSSI, Fernanda & SOUZA NETO, Samuel de. A teoria de Norbert Elias: uma 

análise do ser professor. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-97022011000400002. Acesso em: 25 
de outubro de 2017. 
 



42 
 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

O processo de finalização de uma pesquisa estabelece sempre um momento 

difícil que exige a clareza do que é fundamental para tal ação. Mesmo tendo a 

certeza da integridade com que o trabalho foi desenvolvido, sabe-se que muito não 

aproveitado, fora deixado para trás.  

  Esta pesquisa propôs analisar os desdobramentos do papel do professor, 

ponderando sobre as atividades que ele exerce diariamente, apresentando reflexões 

acerca das concepções que permeiam o campo da docência. Este trabalho teve 

como objetivos específicos compreender o ser professor e identificar as funções da 

docência, distinguindo o papel de lecionar.  

 Com base na pesquisa histórica, é possível notar algumas mudanças que 

ocorrera a partir da formalização e planejamento do ensino. Uma passagem que 

marcou essa profissão, após sua normatização, foi a chamada feminização do 

ensino. Inicialmente a docência era uma profissão predominantemente masculina, 

onde somente os homens estudavam e ensinavam. A sociedade não incentivava a 

educação das mulheres, haja vista que as mesmas tinham uma função 

exclusivamente do lar, sendo desnecessária a educação formal para elas. Nota-se 

que esse processo ocorrera após a independência do Brasil, nesse momento a 

educação passa a ser pública, “acessível a todos” (questionável, já que até hoje é 

possível notar que a universalização do ensino não é uma realidade consolidada), 

consequentemente as mulheres passam a ter direito a instrução. A partir daí a 

formação de professoras do sexo feminino se fez necessária, pois os tutores 

deveriam ser do mesmo sexo que seus alunos, separação essa que mais tarde seria 

revogada. Outro marco importante foi a criação e fortalecimento das associações e 

sindicatos e consequentemente a profissionalização iniciada na década de 30. Com 

esse advento, novas políticas de normatizações desse ofício foram discutidas e 

criadas (LDB principalmente). A metodologia de ensino também sofrera mudanças, 

começando pela educação estritamente empírica dos mestres indígenas, passando 

pela religiosa dos jesuítas à educação tecnicista, escolanovista, tradicional ou 

qualquer outra linha educacional atual. Hodiernamente, para o exercício dessa 

profissão, requerem-se qualificações acadêmicas e pedagógicas, o que em certo 

momento não era necessário. Apesar das lutas diárias por mais conquistas que 
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assegurem seu caráter importante, é uma das profissões mais admiráveis, tendo em 

vista que as demais, na sua maioria, dependem dela para coexistirem.     

Mas como definir essa profissão, esse profissional? Num sentido amplo, 

caracterizar o docente, a princípio, é bastante complexo. Para alguns o docente é 

uma pessoa que ensina, seja ciência, arte, alguma técnica ou qualquer outro 

conhecimento. Para outros, a definição perpassa essas características, caindo em 

uma subjetividade.   

No que tange a sua/seu função/papel, a pesquisa caminhou para quatro 

linhas de pensamentos. Conforme podemos verificar após as análises dos dados, a 

“formação de cidadão”, “a mediação do conhecimento”, “a promoção de habilidades” 

e “a complementação da educação da família e/ou comunidade” foram destacadas 

como as principais funções da docência. Quando perguntados sobre as causas que 

levam a docência a não se resumir a sala de aula, três fatores sobressaíram, 

“etapas que precedem e sucedem a aula”, “o ensino e a aprendizagem podendo 

ocorrer em qualquer espaço”, “e a sua complexidade já que o conhecimento 

adquirido em sala tem uma aplicação e ou um resultado na sociedade”. Para tanto, o 

espaço formal da sala de aula ficou pequeno para executar tantas ações.  

Nota-se, frente às afirmações, que o docente é um modelador social, um 

facilitador do conhecimento para com o aluno, respeitando suas diversidades e 

também o seu conhecimento prévio adquirido, tendo a família e a sociedade como 

parceira nesse processo educacional. O educador tem a função de formar um ser 

capaz de viver em sociedade.  Nessa perspectiva, a execução da aula é só mais 

uma simples etapa, e para que essa simples etapa tenha o sentido, o resultado, a 

aplicabilidade esperada na sociedade é necessário um planejamento e o espaço de 

ensino-aprendizagem que, outrora se resumira a ambientes formais como a sala de 

uma escola, atualmente ganha um leque de novas opções, de novas possibilidades 

já que esse processo pode ser executado em qualquer espaço proposto pelo 

educador.  

Assim sendo, a função docente é ensinar, mas não pode se pautar apenas 

no “ensinar”, se restringindo a transmitir, facilitar, mediar a aprendizagem. Mas uma 

função que ensine para além destas realidades. Que liberte, que permeie o campo 

das indagações, que floresça a subjetividade, que transforme para a emancipação. 

Os objetivos propostos na pesquisa não foram alcançados na sua totalidade. 

Principalmente no que tange a compreender o professor, que de acordo com a 
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pesquisa é uma questão subjetiva e complexa e, como tanto, tem várias 

conceituações.  Entretanto, após o termino da pesquisa surgiram algumas questões 

e inquietações que podem, num futuro próximo inspirarem novos estudos. Quando 

analisávamos os rumos da pesquisa, antes de iniciarmos o processor de captura de 

informações, ficamos curiosos sobre como os professores entenderiam a docência 

para além da sala de aula. Chegamos a pensar que seriam mencionados aspectos 

mais profundos sobre a abrangência da atuação discente, como por exemplo, 

situações nas quais o professor deixa de lado o seu objetivo de transmissão do 

conhecimento e se dedica a conquistar a confiança dos seus alunos para que desta 

forma se torne mais fácil alcançar o objetivo principal. Em muitos casos, o professor 

assume papéis de um pai/mãe, um amigo ou um conselheiro, porque a convivência 

gerada no ambiente da sala de aula acaba por gerar uma aproximação muito forte 

do professor com seus alunos, ele passa a conhecer as características de cada um 

ali presente e a partir daí desenvolve mentalmente diferentes formas de lidar com 

eles, nunca perdendo de vista seu objetivo como educador. 

Quem já teve a oportunidade de presenciar o fim de uma reunião de pais e 

mestres, com certeza pôde notar como muitos pais desabafam questões particulares 

do seu âmbito familiar, compartilhando-as com os professores, que por sua vez, 

tentarão utilizar essas informações positivamente, procurando ajudar seus alunos de 

forma específica, estando ciente da situação que, por vez, este está enfrentando. 

Creio que este viés de pensamento caracterizaria ainda mais fortemente a 

multifuncionalidade intitulada a principio (substituída por “as funções da docência”), 

porém, as respostas da pesquisa não caminharam nesse sentido, uma possível 

explicação para tal fato pode ter sua resposta na forma como foi realizada a 

pesquisa, pelo método da aplicação de questionário. Este, diferente do método de 

entrevista no qual o entrevistador pode conduzir as respostas, através de perguntas 

estritamente específicas, à linha de pensamento que deseja atingir, deixa o 

inquerido livre para seguir o raciocínio que lhe convier, e ao que foi percebido os 

entrevistados seguiram pela linha mais objetiva das funções docentes. Portanto, faz-

se importante registrar também o que não foi alcançado, a fim de reforçar o caráter 

idôneo desta pesquisa.  

Espera-se que este trabalho inspire novas pesquisas, que fomentem nos 

atores da docência o interesse no estudo de seu ofício, como forma de reconstrução 

de suas práticas pedagógicas e de autoafirmação.     
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APÊNDICE A – Questionário respondido pelos professores: 

Pesquisa Docente 
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