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IDENTIDADE DO PROFESSOR: UM ESTUDO SOBRE A DIMENSÃO AFETIVA 
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Resumo: Tendo como objetivo contribuir com as reflexões referentes à formação de 
educadores no projeto “O corpo na escola: da dimensão afetiva a dimensão 
motora”, no que diz respeito a profissionalidade docente em sua dimensão afetiva, 
esta parte do trabalho apresenta um recorte sobre esta temática, visando trazer 
subsídios que auxiliem os docentes a compreenderem que a perda da 
subjetividade também implica em grandes limites na questão da imagem corporal. 
Como resultado constatou-se, na pesquisa bibliográfica, que o domínio de uma 
cultura audiovisual em detrimento de uma cultura do tato e do olfato também causa 
desequíbrio na relação pedagógica em função de que nas novas formas de 
aprendizagem não se aprende só do mais simples para o mais complexo, mas esta 
inclui também a afetividade.  

Palavras-chave: professor; docência; escola; dimensão afetiva. 

INTRODUÇÃO 

Na sociedade atual, a complexidade dos processos, subjetivos e objetivos, 

envolvidos na construção das identidades singulares e culturais exige pensar como o sujeito 

da atualidade, sofre, experimenta, vivencia e sintetiza a diversidade de influências culturais no 

qual está imerso.  Ao mesmo tempo, torna-se imprescindível resgatar os diversos espaços e 

linguagens, para que todos possam contribuir para a transformação de indivíduos-objetos em 

cidadãos-sujeitos responsáveis por sua posição no mundo, pois esta perpassa as categorias 

da obrigação moral, compromisso com a comunidade e a competência profissional, lembradas 

por CONTRERAS (2002) como dimensões da profissionalidade docente.  Sendo assim, no 

âmbito da competência profissional o que nos chama a atenção é a “obrigação moral” por 

envolver as dimensões afetiva, cognitiva e social, perpassando a questão da auto-estima.  

Dentro deste contexto um tópico emergente, enquanto constructo para a 

atividade docente e uma melhor estratégia de atuação em uma sociedade, dita da informação, 

é a concepção de identidade e profissionalidade docente. 

Uma questão que também chama atenção diz respeito ao fato de que a 

denominada sociedade globalizada deveria possibilitar aos sujeitos trabalharem os 

conhecimentos científicos e tecnológicos, desenvolvendo habilidades para operá-los, revê-los 

e construí-los com sabedoria, tornando, assim, os indivíduos verdadeiros cidadãos 

construtores da dinâmica social. Entretanto, na prática isso não tem acontecido isso  criando 
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uma diáspora com a crescente desvalorização do exercício e formação para o magistério, 

carga horária elevada de aulas, condições de trabalho não dignas, salários injustos, não 

coerência da prática e texto da lei e currículo impostos, contribuindo para o processo de 

proletarização do professor:  

 os docentes, enquanto categoria sofrerão ou estão sofrendo uma transformação, 
tanto nas características de suas condições de trabalho como nas tarefas que 
realizam, que os aproxima cada vez mais das condições de interesse da classe 
operária”. (CONTRERAS, 2002) 

A este respeito HIGHET (1967 p. 29), em meados do século XX, já havia 

observado que: 

“A maior dificuldade do professor decorre do voto de pobreza que deve fazer. 
Homens ou mulheres pertencem os professores a uma das profissões mais mal 
pagas, em geral. Embora o professor não possa vestir-se e viver como um operário, 
muitas vezes recebe remuneração tão baixa como a de um aprendiz de fábrica. É 
verdade que há magníficas recompensas no topo da profissão, e algumas poucas e 
lucrativas oportunidade colaterais; mas o professor médio, em qualquer parte do 
mundo, deve resignar-se a uma pobreza decente. Em alguns países em que a fortuna 
é o único símbolo de êxito, isso representa pesado sacrifício. Em outros, é 
parcialmente compensada com mostras de prestígio e  respeito. Mas a profissão é 
sempre penosa. (...). Contudo, a pobreza segura é enervante; e muitos dos 
professores resmungões e de mau gênio, de que nos lembramos com amargura, 
foram na realidade boas pessoas, exauridas por anos e anos de ansiedade e 
necessidade”. 

  

 No âmbito desse processo não é difícil de entender o surgimento das 

pedagogias de auto-ajuda, colocando em relevo o “eu”, a pessoa, enfim, o professor como nos 

aponta SILVA (2001 p. 44): 

“O próprio professorado é, hoje, solicitado a se submeter a esses variados regimes de 
fabricação do eu e da subjetividade. Há especialistas de todas as modalidades 
percorrendo as secretarias de educação e as escolas para oferecer todo tipo de 
técnicas terapêuticas. Desde técnicas que ajudam a aumentar a auto-estima até 
técnicas que prometem a felicidade completa, bastando, para isso, descobrir-se a si 
mesmo e as suas potencialidades interiores. Há uma próspera atividade dedicada à 
pedagogia da auto-estima e do bem-estar”(SILVA, 2001, p. 44) 

Dessa forma, nessa sociedade vem cada vez mais em evidência a necessidade 

da transformação do profissional da educação, sendo a sua formação discutível e repensável, 

mas o profissional nunca descartado.  

Neste contexto, a identidade docente, segundo PIMENTA (2002), é um dos 

aspectos que diz respeito à questão dos saberes e competências que são construídos 

historicamente e configuram a docência como uma construção no âmbito da dinâmica social. A 

autora também assinala que a construção de uma identidade profissional deve levar em conta 

os saberes constitutivos dessa profissão como a experiência, o conhecimento específico e o 

saber pedagógico num processo de formação (inicial e continuada) integrada. Dentro desta 

perspectiva, CALDEIRA (2003, p.42) observou que surgiram “novos objetos de discussão em 
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que se refletiu sobre a profissão de professor e como esta pode ser analisada a partir de 

imagens (representações da identidade docente) e Projetos”. Para TARDIF (2002) os saberes 

não se reduzem a mera transmissão de conhecimentos já construídos, mas que se delimitam 

como um saber plural. Da mesma forma as prerrogativas sobre a profissionalidade também 

nos remetem a um novo olhar para o professor, enquanto um agente social.  

Tendo como leitura esta perspectiva e ponderando, de forma não sistematizada, 

a perda de referências do ser professor no meio escolar, numa determinada escola da rede 

pública, decidiu-se investigar como esta complexidade, dos processos objetivos e subjetivos, 

influencia a construção da identidade do professor em sua dimensão afetiva.  

DA CULTURA AUDIOVISUAL A CULTURA DO TATO E DO OLFATO: UMA 
PROFISSIONALIDADE EM CONSTRUÇÃO 

No âmbito desse percurso se pode colocar que os elementos que perpassam ou 

auxiliam na construção de identidade do professor estão vinculadas aos saberes da profissão 

e saberes práticos e ao próprio exercício da profissionalidade. No entanto, não se pode deixar 

de considerar, na formação do professor, a hegemonia de uma cultura audiovisual e a 

reivindicação de uma cultura do tato e do olfato como nos aponta RESTREPO (1998, p. 32), 

ao descrever o espaço educativo: 

A escola, autêntica herdeira da tradição audiovisual, funciona de tal maneira que a 
criança, para assistir à aula, bastar-lhe-ia um par de olhos, seus ouvidos e suas 
mãos, excluindo para sua comodidade os outros sentidos e o resto do corpo. (...) A 
intromissão do tato, do gosto ou do olfato na dinâmica escolar é vista como 
ameaçadora, pois a cognição ficou limitada aos sentidos que podem exercer-se 
mantendo a distância corporal. 

(...)  

O excluir o tato e o olfato do processo pedagógico, nega-se a possibilidade de 
fomentar uma identidade e proximidade afetiva com o aluno, perpetuando-se uma 
distância corporal que reforça a posição de poder do mestre, que agora se torna 
verdade incontestável. Este manejo do espaço nega sumariamente ao estudante a 
possibilidade de reconstruir a dinâmica afetiva dos conteúdos cognoscitivos que lhe 
são entregues, multilando-se assim o saber e perpetuando-se o autoritarismo. Resistir 
à possibilidade de contato táctil é querer perpetuar uma hierarquia do poder que 
alimenta de maneira sorrateira as grandes empresas burocráticas e militares das 
quais tanto continua necessitando o ocidente. (grifo nosso) 

Na realidade o que o autor questiona é o modelo fabril que à escola acabou 

absorvendo, e se refere ao conteúdo da prática educativa como ao modo de organização e 

controle do trabalho do professor. O docente vê sua função reduzida ao cumprimento de 

prescrições externamente determinadas, perdendo de vista o conjunto e o controle de sua 

tarefa. Esse modelo acaba esquecendo-se que a mesma escola é, antes de tudo, um centro 

de formação humana, um espaço de relações interpessoais, de pacto social, de reciprocidade, 
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de reconstrução de mundos, em que a individualidade depende da expressão da coletividade, 

bem como a coletividade não pode sufocar a individualidade.  

Da mesma forma não se pode ignorar que o jovem dessa época perdeu as suas 

expectativas na sociedade atual no que diz respeito à escola, pois como muito bem colocou 

SINGER (1987, p. 63):   

O jovem entra numa universidade, sem saber para quê, sem ter idéia, nem fé, 
principalmente sem esperança de que o esforço, o sacrifício, que o curso superior 
exige, lhe dará, afinal de contas, alguma recompensa econômica e social, que é o 
que, basicamente, se continua procurando na escola. 

Este quadro reflete um pouco a situação dos jovens que terminam o ensino 

médio, e/ou mesmo se poderia dizer do ensino fundamental a respeito do que a escola está 

desenvolvendo ou reproduzindo.  

Na confluência desse problema de perda de perspectivas na sociedade, bem 

como do professor quanto do aluno, o que se encontra é o conflito, o choque de gerações e, 

principalmente, perda do processo civilizatório. 

Dentro desse contexto delimitou-se como foco de estudo os elementos 

constitutivos da dimensão afetiva que contribuem para a construção da identidade do 

professor no exercício da profissionalidade docente. 

1. O processo de profissionalização dos professores na construção de sua identidade. 

A palavra profissão tem diferentes significados. De acordo com PAPI (2005), o 

termo profissão tem grande carga social, por denotar culturalmente prestígio e consideração. 

No mesmo estudo a autora coloca que o termo, nos séculos XVII e XVIII, abrangia significados 

leigos e religiosos, marcados por reivindicações de profissões aliadas a educação. Já no 

século XX a profissão passa a ser uma expressão veiculada às profissões liberais clássicas 

como clero, medicina e direito. 

Neste sentido LAWSON, (1984) defende que profissão é uma ocupação de elite, 

em contraste com outros trabalhos, pois seus membros ganham status e recompensas mais 

elevadas. Freqüentemente acham seu trabalho mais significativo, desfrutando de maior 

controle sobre o labor.  

 Porém, uma profissão deve cumprir uma série de requisitos de formação, 

organização e exercício profissional, tais como: 

1. Uma profissão é uma ocupação que realiza uma função social crucial. 

2. O exercício desta função requer um grau considerável de destreza. 

3.  Esta destreza ou habilidade é exercida em situações que não são totalmente 
rotineiras, mas, nas quais há que manipular problemas e situações novas. 
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4. Por conseguinte, embora o conhecimento adquirido por meio da experiência seja 
importante, este saber prescrito é insuficiente para atender as demandas, e os 
profissionais deverão dispor de um corpo de conhecimentos sistemáticos. 

5. A aquisição deste corpo de conhecimentos e o desenvolvimento de habilidades 
específicas requer um período prolongado de educação superior. 

6. Esse período de educação e treinamento supõe também um processo de 
socialização dos valores profissionais. 

7. Estes valores tendem a centrar-se na predominância dos interesses dos clientes 
e em alguma medida tornam-se explícitos em um código de ética. 

8. Como as destrezas baseadas no conhecimento são exercidas em situações não 
rotineiras, é essencial para o profissional ter a liberdade para realizar seus próprios 
juízos com respeito a prática apropriada. 

9. Como a prática profissional é tão especializada, a categoria profissional como 
organização deve ser ouvida na definição das políticas públicas relativas a sua 
especialidade. Também deve ter um alto grau de controle sobre o exercício das 
responsabilidades profissionais e um alto grau de controle sobre o exercício das 
responsabilidades profissionais e um alto grau  de autonomia em relação ao Estado.  

10. A formação prolongada, a responsabilidade e sua orientação ao cliente estão 
necessariamente recompensadas com o alto grau de prestígio e um alto nível de 
remuneração.  (HOYLE apud CONTRERAS, 2002) 

Embora haja esta compreensão, nos estudos de LÜDKE (1991, p. 65), com 

base no trabalho de LIEBERMAN (1956) da década de 50, aponta-se também para alguns 

critérios relacionados ao processo de profissionalização ao assinalar que:  

  Em primeiro lugar, uma profissão deveria prestar um serviço único e essencial e 
este deveria ser reconhecido pelo público em geral; em segundo lugar, os membros 
de uma profissão deveriam ter um código de ética no qual o serviço público é 
colocado acima do ganho particular; finalmente, para desempenhar estes serviços 
únicos, cada membro de uma profissão deveria possuir conhecimento esotérico, isto 
é, um entendimento de operações intelectuais especiais e a posse de habilidade 
técnicas específicas. A posse destas características justificaria dois elementos de 
controle e responsabilidade. A organização dentro da qual os membros da profissão 
trabalham deveria ser abrangente e auto-governada. Portanto, recrutamento, 
treinamento e credenciamento dos praticantes deveria, em última análise, estar nas 
mãos dos membros ou de seus representantes oficiais. Sobretudo, a organização 
mesma deveria traças standards para a conduta profissional, insistir sobre sua 
aceitação pelos membros e estar em condições de lidar com qualquer violação dos 
mesmos.  

Sendo assim, entende-se por profissão uma determinada atividade que conta 

com a presença (ou ausência) de um conjunto de atributos, características próprias, como nos 

aponta SARMENTO (1994):  

 (...) posse de um saber altamente especializado, expresso através de um vocabulário 
esotérico e adquirido através de uma formação que exige longa escolaridade, 
rigoroso controle de admissão dos candidatos ao exercício da profissão pelos 
membros já integrados, a existência de um código de conduta profissional onde se 
exprime o caráter desinteressado da atividade exercida, a orientação para o cliente e 
o ideal de serviço, a liberdade de exercício da profissão, a existência de organizações 
distintas dos sindicatos, o usufruto de condições de trabalho adequadas. 
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Contudo, a idéia de profissão docente pode ser considerada também por alguns 

autores, (SARMENTO, 1994; PAPI, 2005, CONTRERAS, 2002), como uma semiprofissão, ou 

como ofício. De acordo com ETZIONNI apud PAPI, (2005) a docência pode ser vista como 

semiprofissão, pois sua formação é mais reduzida, seu status está menos legitimado, o seu 

direito a uma comunicação privilegiada menos estabelecida, têm menor autonomia da 

supervisão ou do controle social do que as verdadeiras profissões, como enfermeiros, 

assistentes sociais etc e como ofício, pois durante muito tempo esse termo foi usado, para se 

referir a uma ocupação não-profissional, que não exigia esses pré-requisitos, por mais 

habilitado que quem o exercesse fosse. 

O exercício da docência tem relações com a Igreja, já que antigamente cabia 

aos religiosos - principalmente os jesuítas - a tarefa de ensinar. Mais tarde sob tutela do 

Estado os professores religiosos passaram a ser substituídos por leigos que foram sendo 

incorporados ao funcionalismo público. Segundo PAPI (2005) seus salários eram pagos pelo 

Estado que era quem ditava as regras e normas para o trabalho docente, assim, os docentes 

primeiro agiam sob a tutela da Igreja e posteriormente sob a tutela do Estado.  

Por guardar relações com a Igreja as pessoas que exerciam a docência 

passaram a ser vistas como tendo vocação para tal, chamamento divino, destinação 

providencial, predestinação, chamamento de Deus para seu serviço. No entanto, LUDKE 

(1991, p. 65) vai chamar a atenção para o fato de que “há quem considere a profissionalização 

do educador como a negação de sua vocação, missão ou mesmo sacerdócio”. 

Mas, mesmo sob a tutela do Estado o trabalho dos professores continuou a ser 

relacionado tanto pela sociedade, como pelos próprios professores, nas palavras de PAPI 

(2005) com a benevolência, altruísmo, tolerância, abnegação, compreensão, sacerdócio. 

Todas essas características herança da religião.   Sendo assim, a docência foi sempre vista, e 

isso fica claro nas respostas dadas ao questionário aplicado aos professores, como um dom, 

como se quem ensina tivesse uma vocação divina para fazê-lo. Sendo assim, a vocação é 

considerada o elemento de reconhecimento ou de direito de exercer certa função, é como se 

os possuidores já tivessem em sua alma ou gen algo que o diferencia das demais pessoas e 

que os habilita a exercer determinada função (TUPPY, 2006). 

Nesse itinerário se acompanha uma incessante busca por parte dos docentes 

pela profissionalização, que para LAWN e OZGA, (1988) apud CONTRERAS,( 2002) é parte 

de uma tentativa social de construir uma qualificação, a criação por parte dos professores de 

um espaço defensivo em torno da qualificação. Para CONTRERAS (2002) é o esforço da 

categoria para efetivar uma mudança tanto no trabalho pedagógico quanto na sociedade. 

Enfim, é processo através do qual os trabalhadores melhoram o seu estatuto, elevam os seus 

rendimentos e aumentam o seu poder/autonomia (NÓVOA, 1992 p. 1). 
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De acordo com LIBÂNEO (2001, p.63), profissionalidade é o conjunto de 

requisitos profissionais que tornam alguém um professor Esses requisitos encontram-se 

relacionados aos conhecimentos, habilidades e atitudes necessários para o exercício da 

profissão. 

Segundo CONTRERAS (2002) a profissionalidade docente abarca três 

dimensões: Obrigação moral além das conquistas acadêmicas, o professor encontra-se 

comprometido com o desenvolvimento dos alunos como pessoas; o ensino é um trabalho 

moral, por dois motivos, primeiro porque se atua numa relação desigual com os alunos, mas 

acreditando-se que tal desigualdade será usada para promover o desenvolvimento de recursos 

e capacidades que os tornem independentes. A moral vai além de um comportamento correto, 

inclui também preocupação com o que é importante para o ensino. Compromisso com a 

Comunidade, uma vez que educar não é um problema da vida particular dos professores, mas, 

trata-se de uma ocupação socialmente encomendada e responsabilizada publicamente. Esses 

dois pontos requerem do profissional uma Competência Profissional, pois não se pode 

entender um trabalho realizado de forma satisfatória sem que o profissional seja competente 

para tal, não se refere apenas a competência técnica, mas ao conjunto de saberes que são 

necessários para que o ato de ensinar seja uma prática social.  

Porém, existe a face da proletarização que de acordo com CONTRERAS, 

(2002) tem como tese básica que o trabalho docente sofreu uma subtração progressiva de 

uma série de qualidades que conduziram os professores a perda de controle e sentido sobre o 

próprio trabalho, ou seja, à perda de autonomia. Sendo assim, o que está em jogo na perda de 

autonomia dos professores é tanto o controle técnico ao qual possam estar submetidos como 

a desorientação ideológica à qual possam se ver imersos. É a perda por parte dos 

professores, daquelas qualidades que faziam deles profissionais. Ou, ainda, a deteriorização 

daquelas condições de trabalhos nas quais depositavam suas esperanças de alcançar algum 

status característico também nesse processo um efeito de fragmentação de atividades nos 

processos de trabalho, pela sofisticação dos processos de gestão.  

Para NÓVOA (1992, p. 1) a proletarização provoca uma degradação do 

estatuto, dos rendimentos e do poder/autonomia, além da separação entre concepção e 

execução, a estandartização das tarefas, redução dos custos necessários à aquisição da força 

de trabalho e a intensificação das exigências em relação à aquisição a atividade laboral. 

Cabe lembrar que no atual contexto da sociedade capitalista a escola não 

garante mais a certeza de sobrevivência do indivíduo isto é, a certeza de empregos, dessa 

forma a escola nessa sociedade acaba perdendo o sentido para o indivíduo e 

consequentemente o professor seu valor. Nesse âmbito os vínculos afetivos que em alguns 

contextos era o que dava sentido a escola no processo de proletarização acabaram ficando 

prejudicados. 
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Em face deste contexto não podemos deixar de considerar que os professores 

enfrentam os paradoxos da hegemonia de uma cultura audiovisual e a falta de uma maior 

consciência no exercício da profissionalidade docente. Esta compreensão nos faz entender 

que o professor procure alternativas que o auxiliem na construção de sua identidade e 

processo de humanização. 

De acordo com SOUZA NETO (2000, p.7) no meio social, o processo de 

construção da identidade de uma pessoa caminha entre um resultado estável e provisório, 

individual e coletivo, subjetivo e objetivo, biográfico e estrutural de diversos percursos de 

socialização que constroem, em conjunto, os indivíduos e definem as instituições. Neste 

contexto, a identidade é sempre construída, num verdadeiro processo de negociação, entre os 

que procuram uma identidade e os que oferecem ou têm uma identidade virtual. Portanto,  

A produção de identidades resulta então da convergência de dois processos, o 
biográfico e o relacional. O primeiro, o da identidade para si, decorre no tempo e 
resulta de uma construção pelos indivíduos de identidades sociais e profissionais a 
partir das categorias oferecidas por instituições como a família, a escola, o mercado 
de trabalho ou a empresa, consideradas acessíveis e valorizantes. O segundo, o da 
identidade para os outros, diz respeito ao reconhecimento das identidades 
associadas aos saberes, competências e imagens que os indivíduos dão de si 
próprios nos sistemas de ação em que participam, num dado momento e num 
determinado espaço de legitimação. (TEODORO apud SOUZA NETO, 1999: 60) 

Neste constructo, a identidade social/profissional nos auxilia a compreender uma 

“ocupação”, pois tem como objeto de estudo as origens sociais e as histórias de vida dos 

professores, a formação e as instituições de formação, o local de trabalho e a sua inserção 

social, o associativismo docente, considerando a sua articulação entre o biográfico e o 

relacional. Entretanto, não se pode desconsiderar que a construção de uma identidade social 

não é transmitida de uma geração a outra, mas é construída por cada geração com base nas 

categorias e posições herdadas da geração precedente (o que incluí as limitações e 

conquistas).  

De acordo com NÓVOA (1992, p. 3), não é possível separar as dimensões 

pessoais e profissionais, a forma como cada um vive a profissão de professor é tão (ou mais) 

importante do que as técnicas que aplica e os conhecimentos que transmite. Os professores 

constroem sua identidade por referência a saberes (práticos e teóricos), mas, também por 

adesão a um conjunto de valores. Sendo assim, identidade que cada um de nós constrói como 

educadores baseia-se num equilíbrio único entre as características pessoais e os percursos 

profissionais. 

A questão da identidade do professor também foi motivo de atenção especial, 

por parte das políticas públicas no que tange à Formação de Professores da Educação Básica, 

em cursos de Licenciatura, Graduação Plena, ao se reconhecer que esta preparação possui 

um corpo de conhecimento próprio. Nesse encaminhamento, o perfil da identidade desse 

professor foi arrolado na forma de conhecimentos e competências em que se privilegiou: 
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Art. 6º Na construção do projeto pedagógico (sic) dos cursos de formação dos 
docentes, serão consideradas:  

(...)  

§ 3º A definição dos conhecimentos exigidos para a constituição de competências 
deverá, além da formação específica relacionada às diferentes etapas da educação 
básica, propiciar a inserção no debate contemporâneo mais amplo, envolvendo 
questões culturais, sociais, econômicas e o conhecimento sobre o desenvolvimento 
humano e própria docência, contemplando: 

I – cultura geral e profissional; 

II – conhecimentos sobre crianças adolescentes, jovens e adultos, aí incluídas as 
especificidades dos alunos com necessidade educacionais especiais e as das 
comunidade indígenas; 

III – conhecimento sobre dimensão cultural, social, política e econômica da educação; 

IV – conteúdos das áreas de conhecimento que serão objeto de ensino; 

V – conhecimento pedagógico; 

VI – conhecimento advindo da experiência”. (BRASIL, 2002, p 3-4; BRASIL, 2001, p 
43-44) 

Embora haja estas orientações, que sem dúvida são um avanço em relação aos 

normativos anteriores (BRASIL, 1961; BRASIL, 1962; BRASIL, 1969) em que se enfatizava a 

necessidade de se formar o educador, cabe lembrar que esta questão acabou ficando 

vinculada a um rol de disciplinas (Didática, Psicologia do Desenvolvimento, Psicologia da 

Educação, Estrutura e Funcionamento do Ensino Fundamental e Médio e Prática de Ensino). 

Portanto, não se pode deixar de observar que a proposta atual apresenta esta perspectiva de 

um corpo de conhecimento identificador do professor. No entanto, quando se olha para a 

dimensão afetiva, na formação desse profissional, pondera-se que esta ficou a margem do 

processo, podendo aparecer camuflada na dimensão moral. 

Neste contexto, também é preciso levar em consideração que embora haja um 

perfil advindo das políticas públicas, também existem algumas características que são 

apontadas por GALVÃO (2002), como sendo fundamentais na composição do “bom professor”, 

enfatizando a dimensão afetiva como uma delas. A autora agrupou as características em três 

aspectos: técnicos, afetivos e sociopolíticos, embora não descarte a interligação entre eles: 

I – Nas características técnicas, o professor bem sucedido: 

1. Conhece seus alunos e adapta o ensino às suas necessidades, 
incorporando a experiência do aluno ao conteúdo e incentivando sua 
participação. 

2. Reflete e pensa sobre sua prática. 

3. Domina conteúdo e metodologia para ensiná-lo. 

4. Aproveita o tempo útil, tem poucas faltas e interrupções. 

5. Aceita responsabilidade sobre as exigências dos alunos e seu trabalho. 

6. Usa eficientemente o material didático, dedicando mais tempo às 
práticas que enriquecem o conteúdo. 
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7. Fornece feedback constante e apropriado. 

8. Fundamenta o conteúdo na unidade teoria prática. 

9. Comunica aos alunos o que espera deles e por que (tem objetivo claro) 

10. Ensina estratégias metacognitivas aos alunos e as exercita.   

11. Estabelece objetivos cognitivos tato de alto quanto de baixo nível. 

12. Integra seu ensino com outras áreas. 

II – Nas características afetivas, o professor bem sucedido:  

1. Demonstra interesse, entusiasmo, vibração,motivação e/ou satisfação 
com o ensino e seu trabalho, valorizando seu papel. 

2. Desenvolve laço afetivo forte com os alunos. 

3. Mantém clima agradável, respeitoso e amigo com os alunos – 
“atmosfera prazerosa”. 

4. É afetivamente maduro (não “bonzinho”). 

III – Nas características sociopolíticas, o professor bem sucedido: 

1. Conhece a experiência social concreta dos alunos. 

2. Possui visão crítica da escola e de seus determinantes sociais. 

3. Possui visão crítica dos conteúdos escolares. (grifo nosso) 

Este enfoque mostra uma preocupação com a dimensão afetiva, corroborando 

com o que HIGHET (1967) denomina como sendo uma das qualidades desse professor a 

bondade, pois considera nesse contexto não o fato de ser bonzinho, mas ter simpatia, respeito 

pelos alunos e companheiros de profissão.  

Esses autores, de certa forma, apontam para algumas características que um 

professor considerado bem sucedido deve possuir, entre essas as quais a dimensão afetiva 

deve estar presente e é entendida como uma competência presente no trabalho pedagógico. 

Por competências, neste trabalho, se estará entendendo: o conjunto de habilidades e 

qualidades  que levam em consideração valores, pessoais e profissionais que permitem 

enfrentar diferentes tipos de situações, não deixando de ser um conjunto de saberes adquiridos 

em ambiente sócio-cultural (DUBAR, 2006;  FREITAS, 2003) . 

Sendo assim para que o professor seja considerado competente, um bom 

profissional, deverá atender a determinados pré-requisitos que podem contribuir para a 

construção da identidade do profissional docente. No bojo desse processo também se deverá 

questionar em que mundo habita ou qual o lugar que ocupa/compete à dimensão afetiva nesse 

itinerário. 
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2. A dimensão afetiva do professor: profissionalização ou auto-ajuda?  

Como pode ser observado, no tópico anterior, a questão da dimensão pessoal, 

ou como a própria afetividade é dimensionada, faz parte dos aspectos constitutivos da 

realidade do professor apesar de, muitas vezes, terem sido ignoradas no processo de 

formação.  

De acordo com NÓVOA (1997, P. 38) a formação está indissociavelmente ligada 

à “produção de sentidos” sobre as vivências e sobre as experiências de vida e, segundo o 

mesmo autor, deveriam existir práticas de formação que tomassem como referência as 

dimensões coletivas e contribuíssem para a formação profissional e para a consolidação de 

uma profissão autônoma na produção dos seus saberes e dos seus valores. 

No entanto também foi colocado que a desvalorização, proletarização e as 

condições de trabalho não adequadas fazem parte desse itinerário, tendo como uma de suas 

conseqüências, por exemplo, à emergência das pedagogias não-diretivas e de auto-ajuda. 

Dentro desse processo de construção da identidade e resgate da profissionalidade não 

podemos ignorar a existência de tais pedagogias.  

No caso das pedagogias não-diretivas, as mesmas contribuíram muito para a 

desvalorização docente. Estas pedagogias, grosso modo, propõem a emancipação humana a 

partir da individualidade do sujeito, atribuindo a resolução das questões sociais apenas à 

felicidade do indivíduo. Este, por sua vez, tenta mudar sem tocar na ordem do mundo. As 

pessoas são preservadas em seu anonimato, não se inserindo na “luta de classes” ou em 

projetos coletivos. Assiste-se a uma “ditadura da individualidade” ou parte-se para uma 

“ditadura da coletividade”. 

No geral, essas pedagogias corroboram com as pedagogias da auto-ajuda, uma 

vez que atribuem somente ao indivíduo o sucesso ou o fracasso por suas conquistas. Em sua 

utopia não leva em consideração que também há a ilusão, representação, de se criar um grupo 

coeso e feliz, guiado por modelos, mas contrariando a independência de espírito.  

Porém, não se pode ignorar que as Pedagogias não-diretivas, de acordo com 

SNYDERS (1978 p. 8), trazem uma contribuição ao processo educativo, de alguma forma, pois: 

 (...) colocam em primeiro plano das preocupações, a relação entre professores e 
alunos, a confrontação entre a dominação do mestre e a fraqueza passiva do aluno e, 
portanto, obriga-nos a procurar as condições de uma autonomia do aluno, duma 
tomada de iniciativa e de responsabilidades.  

Embora haja este reconhecimento pondera-se que também se convive com a 

idéia de que todo este esforço leve a um conformismo ou abdicação do exercício da 

profissionalidade docente. 
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(...) o receio é de que precisamente este esforço para a democracia se afunde no 
conformismo que a abdicação do mestre deixe os alunos serem vítimas de 
estereótipos estabelecidos, que uma certa indiferença pelos conteúdos do ensino e 
pela sua força de verdade condene os alunos a um cepticismo inevitavelmente 
passivo e, no fim das contas, os deixe desarmados perante as tarefas de 
envergadura que deveriam empreender. No que se refere à vida do grupo, o nosso 
receio é que a não-directividade ou permita que a classe se cinda em facções ou se 
instale no fácil conforto da efusão, da atenção apaixonada, mas quase exclusiva às 
peripécias da sua própria existência. 

As Pedagogias não-diretivas situam-se dentro do existencialismo, que acredita 

ser o homem e sua subjetividade o centro de tudo. Foi claramente formulado durante o 

Renascimento e, segundo SUCHODOLSKY (1972 p. 23), seu desenvolvimento caracteriza-se 

pela sua ligação às tradições laicas e racionalistas do mundo antigo, à concepção do homem 

“ser pensante”. Nessa concepção a individualidade é uma forma preciosa de realização 

humana. Só tem sentindo para o sujeito o que ele próprio considera importante. De forma que 

para essa concepção o homem é fonte de energias criativas ilimitadas, possuindo uma energia 

inata para a ação, a virtude e a glória. Decorrente dessa visão a especulação em torno das 

capacidades físicas e espirituais do homem se tornou a preocupação fundamental dos 

pensadores da época (SEVCENKO, 1985. p. 14). 

Dentro das concepções de Pedagogias não-diretivas podemos citar como 

exemplo o modelo do livre desenvolvimento, que surgiu principalmente da rejeição ao modelo 

de educação como molde. Portanto, foi-se de um estremo a outro. Para ESTEVE (2004 p. 96 e 

97), se antes a educação, o Modelo de Educação como Molde, tinha a função de moldar o 

indivíduo, pois: “parte da idéia de que o professor tem o direito natural de definir as metas, os 

objetivos e os conceitos básicos que devem ser assimilados pelas gerações jovens”, agora ”a 

idéia central desse modelo parte da incapacidade das crianças e dos jovens para distinguir o 

bem do mal, por cauda de sua própria imaturidade”.  

Dessa forma, este modelo de educação, outrora hegemônico, foi substituído pelo 

Modelo de Educação como Livre Desenvolvimento: 

  Nasce da união entre a rejeição do modelo de educação como imposição exterior 
dos adultos, por parte da atual geração de pais, e a popularização das teorias 
psicanalíticas, difundidas em uma versão muito particular pelos grandes meios de 
comunicação. (...) esse modelo elaborou a idéia do desenvolvimento livre, segundo a 
qual a criança deve ir descobrindo o mundo por si mesma e elaborando suas próprias 
idéias dos valores e das normas sociais e morais longe de qualquer  intervenção dos 
adultos, uma vez que esta só pode supor uma coerção da inesgotável criatividade 
infantil. (...) o educador continua desempenhando um papel de inocente útil, que, para 
respeitar o livre desenvolvimento, a criatividade e o livre desenvolvimento da criança, 
não transmite valores. (...) as atividades em que ela se empenham precisam ser 
divertidas. Tudo tem que dar certo para ela. O mundo deve se conformar a seus 
desejos e expectativas. [(p. 104) grifo nosso].  
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Corroborando com o que foi colocado, ARENDT (1972 p. 230) nos fala da crise na 

educação e nos aponta alguns pressupostos básicos desse problema: 

 o primeiro é de que existe um mundo da criança e uma sociedade formada entre 
crianças, autônomos e que se deve, na medida do possível, permitir que elas 
governem. Os adultos aí estão apenas para auxiliar no governo. A autoridade que diz 
às crianças individualmente o que fazer e o que não fazer repousa no próprio grupo 
de crianças – e isso entre outras conseqüências, gera uma situação em que o adulto 
se acha impotente ante a criança individual e sem contato com ela”. (grifo nosso).  

Sendo assim, se antes a concepção predominante era a de que o professor 

molda o aluno, de acordo com suas concepções e crenças, agora a concepção de que o aluno 

se desenvolve com ou sem o mestre é a que predomina. Nesse sentido, o professor se viu a 

margem do processo educativo, considerando-se desnecessário e substituível. 

De encontro com o que foi colocado na questão da individualidade podemos 

citar ainda as literaturas de auto-ajuda que acabam tomando lugar de outros tipos de literatura, 

contribuindo para os mecanismos que interferem na construção da identidade docente. 

No caso da auto-ajuda RUDIGER (1996, p. 15) observará que: 

 Conta-se entre os fenômenos de indústria cultural que construíram seu próprio 
universo espiritual e responderam com sucesso às demandas colocadas pelas 
condições que suscitaram seu florescimento, engendrando, com o passar do tempo, 
uma série de práticas, sobretudo de leitura, através das quais o indivíduo comum vem 
tentando descobrir, dentro de si, os recursos e a solução dos problemas pessoais 
criados pela vida moderna”. (grifo nosso) 

O consumo de tal literatura tornou-se, hoje em dia para os docentes, um 

fenômeno cotidiano. Esses livros pregam o princípio de que o indivíduo tem em seu interior 

todos os recursos necessários para obter o sucesso, a concretização de seus objetivos, 

felicidade e qualquer outra coisa que necessite para ser feliz. Portanto, a auto-ajuda consiste 

em uma forma de as pessoas comuns enfrentarem os problemas colocados pela modernidade. 

Esse tipo de literatura até podem significar um avanço, pois, de alguma forma, 

mesmo que superficialmente, conseguem enxergar que há problemas e refletem sobre sua 

realidade pessoal. Mas ao mesmo tempo jogam a responsabilidade de todos os fracassos e 

vitórias ao “interior humano”, bastando força de vontade e disciplina que tudo será resolvido. 

Novamente, de acordo com RUDIGER (1996, p. 13): 

  O denominador de todas essas práticas é um individualismo segundo o qual o 
indivíduo precisa procurar dentro de si os recursos necessários para resolver suas 
dificuldades. Os problemas com que luta, embora se originem de fatores sociais, 
possuem uma natureza pessoal, que não tem nada a ver com a sociedade. 
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Esses livros se fundamentam na idéia de que um indivíduo que não busca o 

sucesso social, tampouco a salvação coletiva, mas o bem estar pessoal, o suprimento de suas 

necessidades imediatas e a resolução de seus conflitos íntimos. 

Ao mesmo tempo em que esse tipo de literatura nos mostra uma certa procura 

por parte dos professores, de soluções para os problemas educacionais, já que muitas vezes 

os mesmos vêem suas funções reduzidas a cumprimentos de prescrições pré-estabelecidas, 

também nos mostra um esforço por parte da categoria em resgatar o lado afetivo perdido nesse 

processo. Dessa forma, RESTREPO (1998 p.22) aponta para a necessidade de uma cultura do 

tato e do olfato: 

  O excluir o tato e o olfato do processo pedagógico, nega-se a possibilidade de 
fomentar uma identidade e proximidade afetiva com o aluno, perpetuando-se uma 
distância corporal que reforça a posição de poder do mestre, que agora se torna 
verdade incontestável. Este manejo do espaço nega sumariamente ao estudante a 
possibilidade de reconstruir a dinâmica afetiva dos conteúdos cognoscitivos que lhe 
são entregues, multilando-se assim o saber e perpetuando-se o autoritarismo. Resistir 
à possibilidade de contato táctil é querer perpetuar uma hierarquia do poder que 
alimenta de maneira sorrateira as grandes empresas burocráticas e militares das 
quais tanto continua necessitando o ocidente. (grifo nosso) 

Segundo o autor isso foi perdido com o modelo fabril, que a escola acabou 

absorvendo, fazendo com que o docente esqueça-se que a escola é, antes de qualquer coisa, 

um centro de formação humana.  

No bojo deste processo, a questão da auto-estima e desvalorização do professor 

acabaram ganhando contornos de “problema de estado”, decorrentes da perda de limites em 

muitas das salas de aula ou mesmo de desumanização e identidade que vem passando a 

categoria docente. Na maioria das vezes esta passou a ser culpada pelos mais diversos 

problemas enfrentados pelas escolas e pela educação em geral. Essa problemática ganhou 

tanta força a ponto, do então Secretário de Educação do Estado de São Paulo, Prof. Dr. 

Gabriel Challita (2005), publicar dois livros (“Pedagogia do Amor” e “Educação: a solução está 

no afeto”) com ênfase na temática do amor e na questão do afeto.  

A tentativa que ora se faz não é de apresentar uma tese revolucionária sobre o 
assunto. Trata-se apenas de um novo olhar para esse universo a ser descortinado. 
Um olhar de afeto, um olhar amoroso. Educação e afeto! A educação não pode ser 
vista como um depósito de informação. Há muitas formas de transmissão de 
conhecimento, mas o ato de educar só se dá com afeto, só se completa com amor”. 

A relação mestre-discípulo da Grécia Antiga. O respeito à história da cada educando. 
A cumplicidade entre querer ensinar e se permitir aprender. A troca continuada de 
experiências, de sonhos, de ideais e, por que não dizer, de amor. O amor é capaz de 
quebrar paradigmas, barreiras, ranços. É o amor que nos envolve, que nos move. 
(CHALITA, 2001, p. 163 grifo nosso) 
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Estes apontamentos são relevantes na medida em que se reconhece na palavra 

educação também as dimensões amorosas, afetivas. Porém, a mesma traz, nas palavras do 

autor, uma espécie de amálgama que pode substituir o compromisso da educação com a 

formação do cidadão e transformação da sociedade, e ficar, apenas, no âmbito da 

subjetividade. Dentro desse processo, cabe somente aos professores resolver os problemas 

educacionais como se fosse uma espécie de auto-ajuda, mas que em nada poderá contribuir 

para o exercício da profissionalidade docente, como se poderá observar:  

 O professor – eis o grande agente do processo educacional. A alma de qualquer 
instituição de ensino é o professor. Por mais que se invista na equipagem das escolas 
em laboratórios, bibliotecas, anfiteatros, quadras esportivas, piscinas, campos de 
futebol, - sem negar a importância de todo esse instrumental -, tudo isso não se 
configura mais do que aspectos materiais se comparados ao papel e a importância do 
professor. 

(...) 

 Os temores de que a máquina possa vir a substituir o professor só atingem aqueles 
que não têm verdadeiramente a vocação do magistério, os que são meros 
informadores desprovidos de emoção. (CHALITA, 2001, p. 163, 164) 

Esses textos, grosso modo, visam “elevar a moral” e “massagear o ego” dos 

professores, numa tentativa de valorização da subjetividade do educador, sem contudo entrar 

no âmago da questão. Corroborando com o que foi colocado se pode citar Augusto Cury4, que 

com seus textos, se tornou um dos campeões de venda de livros de “auto-ajuda”, tratando ora 

do perfil de Jesus Cristo, ora da auto-estima pessoal e ora do perfil de professores, alunos e 

pais. Por exemplo: 

 Infelizmente, quase ninguém mais valoriza os educadores. Entretanto, eles são os 
profissionais mais nobres da sociedade. Os psiquiatras tratam do homem doente e os 
juízes julgam os réus. E os professores? Eles educam o homem para que ele não 
tenha transtorno psíquico e nem se sente no banco dos réus. Os professores, embora 
desvalorizados, são os alicerces da sociedade. Eles precisam ter subsídios para 
resolver os conflitos em sala de aula, educar a emoção e fazer laboratórios do 
desenvolvimento da inteligência. (CURY, 2002 p. 28 grifo nosso) 

Embora se possa fazer esta análise crítica também é preciso reconhecer que 

CURY aponta para duas questões que são relevantes, quando assinala que: 

Os professores são como cozinheiros que elaboram alimentos para uma 
platéia sem apetite. Os conflitos em sala de aula estão conduzindo os 
professores a adoecer coletivamente no mundo todo. Na Espanha, 80% deles 
estão profundamente estressados. No Brasil, de acordo com pesquisa 
realizada pela Academia de Inteligência, 92% dos educadores estão com três 
ou mais sintomas de stress e 41% estão com dez ou mais, dos quais 
destacam: cefaléia, dores musculares, excesso de sono, irritabilidade. 
(CURY, 2002, p. 27 - grifo nosso). 

 

                                                 
4 Livros publicados: “O Mestre dos Mestres”; “O Mestre do Amor”; “O Mestre da Sensibilidade”; “O Mestre da Vida”; “O Mestre 
Inesquecível”; “ Você é Insubstituível”; “ Dez Leis para ser Feliz”;  “Revolucione sua Qualidade de Vida”; “ Pais Brilhante 
Professores Fascinantes”. 
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Na realidade o que este autor traz subjacente a estas questões diz respeito ao 

fato de que os docentes não estão conseguindo fazer uma leitura mais abrangente da questão 

educacional, ficando presos, possivelmente, a concepções de ensino decorrentes de um 

modelo de “professor monocultural” em que se valoriza a eficácia e a eficiência na prática 

pedagógica. Porém, a sociedade atual exige a formação de um “professor intermulticultural”, 

cuja ênfase passa a estar relacionada com questões de diversidade e pluralidade cultural, ou 

seja, na perspectiva de um “professor flexível, agente e investigador (educador) que 

proporciona formas de aquisição de saber, de poder, e de exercício de cidadania aos seus 

formandos” (CORTESÃO, 2002, p. 59).   

ALGUMAS CONCLUSÕES 

Com relação ao foco de estudo delimitado que se explicitou como os elementos 

constitutivos da dimensão afetiva que contribuem para a construção da identidade do professor 

pudemos averiguar que para a efetiva construção da profissionalidade, bem como identidade 

docente são necessários tanto o comprometimento pessoal como o profissional, como nos 

aponta NÓVOA (1997, p. 36) quando lembra que ambas as dimensões são interdependentes 

na construção do processo identitário sendo que a maneira como cada um de nós ensina está 

ligada a imagem que temos da profissão e a aquilo que somos como pessoa quando 

exercemos o ensino.  

O trabalho nos mostrou que realmente as políticas públicas de formação de 

professores não colocam de forma explícita a dimensão pessoal e afetiva, mas, mesmo assim 

representam um avanço já que colocam prescrições acerca da profissionalidade docente, mas, 

as práticas efetivas para a valorização dessa dimensão, ainda, são escassas ou mesmo 

inexistentes. 

Todavia pudemos constatar na leitura de alguns normativos vinculados às 

políticas públicas de formação de professores que estas apontaram um certo descaso em 

relação à dimensão afetiva do professor a não ser quando se fala que há necessidade de se 

formar o educador (Lei 4024/61), apontando para a perspectiva de necessidade de uma 

identidade social, mas, que não entram no mérito da dimensão afetiva, do pessoal, ficando a 

critério de quem lê entender e interpretar como essa dimensão tão importante ao processo 

educacional é expressa.  

Nesse itinerário erigiu-se uma hipótese em que a crise de identidade do 

professor vincula-se mais à própria crise da educação do que à própria profissão docente, mas 

colocando os professores como os responsáveis pelo “fracasso escolar”.  

O trabalho nos elucidou que realmente a crise pela qual estão passando os 

profissionais da docência está intimamente ligada ao “fracasso escolar” e a crise pela qual vem 
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passando a educação e a sociedade como um todo. O fato de os professores serem 

constantemente responsabilizados pelo fracasso da educação acaba criando o que ESTEVE 

(1999, p. 97) chama de ‘mal estar’ docente, que resume o conjunto de reações aos professores 

como grupo profissional desajustado à mudança social. Ainda segundo o mesmo autor ao 

mesmo tempo em que os professores são colocados como responsáveis pelo fracasso da 

escola e consequentemente pelo fracasso da educação são vistos também como agentes de 

esperança e imprescindíveis na construção de uma sociedade mais justa e igualitária.  

 Mas, de acordo com NÓVOA (1997) os professores têm responsabilidade na 

construção de uma sociedade mais igualitária, sem, contudo, serem os “salvadores da pátria” e 

consequentemente responsáveis únicos pelas buscas por conquistas e fracassos sociais. 

O trabalho evidenciou para o que NÓVOA (1997, 33) já apontava, de que ambas 

as dimensões (o pessoal e o social/coletivo) são interdependentes, sendo assim, os 

professores deveriam ser formados considerando-se essa perspectiva, afinal não é possível 

separar as dimensões pessoais e profissionais; a forma como cada um vive a profissão de 

professor é tão (ou mais) importante do que as técnicas que aplica ou os conhecimentos 

transmite; os professores constroem a sua identidade por referência a saberes (prático e 

teóricos), mas também por adesão a um conjunto de valores, etc. 

Nesse sentido se faz necessário que tanto as Políticas Públicas de Formação de 

Professores quanto os cursos de formação inicial e continuada de professores atentem e 

consigam efetivamente “produzir a vida do professor”, “produzir a profissão docente” e “produzir 

a escola NÓVOA (1999). 

Sendo assim, consideramos que o trabalho conseguiu responder aos 

questionamentos e objetivos propostos bem como contribuiu para formular um diagnóstico a 

acerca da situação dos professores em nossa sociedade. 

Este trabalho possibilitou demonstrar uma das faces presentes dentro do 

universo da docência, apontando elementos significativos para sua compreensão e dando 

margem para estudos posteriores. 
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