
 A IDENTIDADE DOCENTE NO GÊNERO 
TEXTUAL: REDAÇÃO

Karina Rajanaiana Predes Benevides de Lima1, Rosineide Brazilino de Andrade2 e Rosane Maria Alencar da Silva3



________________
1. Primeiro Autor é aluna do Departamento de Educação, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Av. Dom Manoel de Medeiros, s/n – Dois 
irmãos – 52171-900 Recife – PE. E-mail: rajanaiana@hotmail.
2. Segundo Autor é aluna do Departamento de Educação, da Universidade Federal Rural de Pernambuco.Av. Dom Manoel de Medeiros,s/n- Dois-
irmãos – 52171-900 Recife – PE. E-mail :rosinha1a@hotmail.com.
3. Terceiro Autor é Professor Adjunto do Departamento de Educação, da Universidade Federal Rural de Pernambuco.Av. Dom Manoel de Medeiros, 
s/n – Dois irmãos-52171-900 Recife- PE. E-mail: Rosanealencar@gmail.com.

Introdução

Neste trabalho, buscamos estudar a identidade 
docente manifestada nas redações dos alunos, partindo 
da hipótese que esta identidade é construída com maior 
ênfase em sua vivência em sala de aula. Concordando 
com Santos [1], destacamos que o aspecto principal do 
conceito de identidade, é o reconhecimento que emana 
das relações sociais. Neste caso o indivíduo define-se a 
partir de como se reconhece no desempenho de papéis 
sociais e de como é reconhecido pelos outros no meio 
social. Penna [2], também apoiada na idéia de 
reconhecimento como fundamental para se tratar a 
questão da identidade, postula que esta é constituída no 
jogo do reconhecimento, formado por dois pólos – o do 
auto-reconhecimento (como o sujeito se reconhece) e o 
do alter-reconhecimento (como é reconhecido pelos 
outros). Dessa forma, tivemos como objetivo apreender 
a partir dos discursos dos alunos, quais as concepções 
que eles apresentam sobre os professores. Sabemos que 
o discurso é uma prática humana de construir textos, 
sejam eles escritos ou orais. Sendo assim, todo discurso 
é uma prática social, sendo observada nas várias 
construções de textos por eles apresentados sendo os 
espaços por eles visitados os mais diversos possíveis. 
Considerando assim o contexto da sala de aula em que 
esses alunos estão inseridos, podemos verificar que a 
relação do aluno com o professor se estabelece tanto 
em sala de aula como fora dela, como por exemplo, em 
aulas passeios, que foram bastante mencionadas nos 
seus textos. 

A análise das redações dá acesso aos modos de 
construção de identidades sociais, considerando a 
historicidade das instituições em que as práticas dos 
sujeitos se situam Lopes [3]. Tal análise visa a 
apreender as várias vozes trazidas pelos participantes, 
para estruturar sua narrativa e investigar de onde elas 
emergem como elas se misturam, se transformam e são
usadas para o narrador construir um sentido de si a 
partir dos conflitos, oposições, negociações de sentido 
e cooperações entre os papeis que tomam para si e as 
diferentes posições que elas expressam.

Material e métodos

Para a execução desta pesquisa foram coletadas e 
analisadas 60 redações de alunos. A parti dos dados obtidos
verificamos como se dá as várias concepções de professor 
(a) nas escolas pesquisadas.

O presente trabalho originou-se a partir de um trecho de 
uma história citando um passeio proporcionado pela escola 
acompanhado da figura da professora. A cada aluno foi 
dado uma folha já constando de uma pequena introdução os 
quais eles deram continuidade. Através dessas narrativas 
feitas pelos alunos foram analisadas que concepções de 
professor (a) eles têm e que concepções são estas do ponto 
de vista sociológico.

A amostra dos 60 textos escolhidos procurou contemplar 
uma grande variedade de redações, atendendo aos 
requisitos indispensáveis ao estudo, quais sejam a 
legibilidade da escrita manuscrita e uma referência à 
personagem professora. 

Resultados e Discussões
Esta pesquisa teve como ponto chave a análise de 

conteúdos em relação à identidade docente, sendo esta 
análise segundo Bauer e Gaskell [4] uma construção social 
como qualquer construção viável que leva em consideração 
alguma realidade, neste caso o corpus de texto, e deve ser 
julgada pelo seu resultado.

Era de se esperar que a identidade docente construída 
pelos alunos não se restringisse apenas a sala de aula, pois 
como bem afirma Sarmento [5], o processo de construção 
de identidade não é solitário: faz-se em contextos, em 
interações, com trocas, aprendizagens e relações diversas 
das educadoras com os seus vários contextos de vida.

Muitas foram às concepções referentes à identidade 
docente. Em algumas das narrativas os alunos citam o 
respectivo valor que o professor tem em sua profissão de 
ensinar, fazendo até um agradecimento por sua existência. 
Em outras narrativas pudemos observar que os alunos 
fazem uma crítica devido ao fato de alguns professores (as)
lecionarem outra disciplina não sendo a de sua formação 
acadêmica. A concepção de professora maternal, que ama 
os alunos foi bastante citada nas narrativas dos alunos, ao 
qual encontramos paralelo ao que Carvalho [6] faz 
referência às representações de mulher, mãe e professora.

O que se pode observar nesse estudo exploratório foi que 
a concepção de professor (a) mais citada (o) foi a da 
professora que ensina e que se preocupa na aprendizagem 



de seus alunos. Já em outras narrativas são mais 
comuns as representações da professora heroína, 
cuidadosa e salvadora. Outras concepções citadas 
foram da professora jeitosa, organizada e a que dá 
ordem.

Um fato observado foi que dentre as 60 narrativas 
analisadas 75% fazem algum tipo de citação em relação 
à identidade docente, ao passo que 25% nem 
mencionam a figura da professora em seus textos.

Outra concepção que aparece com alguma 
freqüência nas narrativas é a concepção de professora 
como agente do cuidado e da vigilância de seus alunos.
Carvalho [6] traçou amplo painel das principais 
concepções associadas ao estudo do cuidado, 
relembrando que freqüentemente o uso de tal palavra 
supõe algum tipo de incapacidade, de restrição 
daqueles que são objetos do cuidado (velho, criança, 
doentes); do ponto de vista da história Ocidental as 
práticas do cuidado da infância tem sua origem 
mesclada no próprio estabelecimento do conceito de 
infância. Observa, ainda, Carvalho [6] que é no final do 
século XIX e começo XX que a emergência da 
psicologia e outras ciências da infância fomentou a 
concepção da escola como extensão do lar, a ser 
ocupada por uma professora-mãe dispensadora de 
cuidado, agora numa concepção psicologizada.

   Outro tipo de concepção encontrada nas redações
foi à concepção de professora ou professor mal-
humorado (a) em que em uma das redações o aluno até 
coloca um apelido na professora de “Ana rabugenta” 
onde dizia que ela era muito mal-humorada. Nas 
narrativas dos alunos houve certa expectativa de que tal 
representação não seria mencionada, pois sabiam que 
suas redações seriam lidas por professores, mas, 
possivelmente, também souberam que não seriam lidas 
pelas suas professoras do momento.

Ensinar cuidar, controlar, vigiar, irritar-se, mas 
também se divertir, eventualmente errar e se atrapalhar 

fazem parte do repertório da identidade das professoras 
narradas pelos alunos das instituições pesquisadas. De 
qualquer forma, cremos ser oportuno relembrar as palavras 
de Veiga - Neto [7], quando observa que cada indivíduo 
tem várias identidades, cada uma das quais o enlaça com 
esse, aquele ou aquele outro grupo (...) não há um 
metassignificado identitário, isto é, um significado 
hierarquicamente superior aos outros, os quais seriam 
subordinados. Nós até podemos, por questões de estratégia 
ou de esquecimento, conferir primazia a um sistema de 
significação, mas ele não será, por si, dominante sobre os 
demais. Quanto ao aspecto mais específico de que trata o 
presente estudo – a identidade docente atribuída pelos 
alunos - parece ser pertinente observar esse processo no 
acontecer cotidiano das interações em sala de aula.
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