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Resumo: Este trabalho tem como objetivo analisar, mapear e revisar as publicações científicas 

mundiais sobre background do professor. Para isto, foi realizado um estudo bibliométrico 

(quantitativo, através da ótica bibliométrica) e sistemático de literatura (qualitativo, sob a ótica da 

análise conteúdo) dos artigos localizados nas bases de dados Scopus e Web of Science. A análise de 

conteúdo fornece uma visão aprofundada sobre cada um dos artigos. Dos 3022 artigos inicialmente 

encontrados, 11 foram classificados como pertinentes ao tema da pesquisa. Entre os principais 

achados desta pesquisa, pode-se apresentar que o interesse de pesquisa sobre este tema inicia na 

década de 1990 e continua crescendo. Dentre os países que se destacam na quantidade de 

publicações aparecem o Reino Unido e Estados Unidos, sendo este último o que apresenta as 

instituições e autores mais produtivos sobre o tema. Apresenta-se também uma análise das obras 

mais citadas entre os artigos analisados, e uma análise do conteúdo de cada um dos textos, com os 

principais achados de cada um. Respaldado pela pesquisa, pode-se afirmar que o background dos 

professores os influencia na escolha da abordagem pedagógica que adotam, na maneira como se 

relacionam com os alunos, na maneira como avaliam os alunos. 
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Introdução 

 

A socialização de professores é diretamente afetada pelo background pessoal 

antes do início de sua carreira profissional. Pesquisas mostram que os programas 

de educação formal, especialmente aqueles com fortes visões de ensino, influenciam 

as práticas instrucionais de seus graduados e facilitam o desenvolvimento do 

conhecimento do conteúdo pedagógico (ACHINSTEIN; OGAWA; SPEIGLMAN, 2004). 

Ainda para Achinstein et al. (2004), os antecedentes culturais, de etnia e de classe 

social dos professores e as histórias pessoais destes influenciam sua socialização 

profissional de três maneiras, a saber: (i) o background pessoal dos professores 

moldam suas visões de mundo e estruturas cognitivas, que por sua vez direcionam 

suas experiências de socialização; (ii) o background pessoal dos professores afeta a 

seleção das escolas em que trabalharão e suas conexões com os alunos, que moldam 

o contexto de suas experiências de socialização; e (iii) o background do professor 

permite o aprendizado por observação, onde aprende-se sobre o ensino observando 

seus próprios professores.  

Smith (2000) apresenta que os estudos sobre o background dos professores 

podem se apresentar como foco em um único fator, como por exemplo, a etnia – ou 

expandindo-se a pesquisa para diversos de vários fatores, tais como: etnia, classe 

social, gênero e diversidade de idiomas. Simon-Maeda (2004) procurou descobrir 

de que forma o background pessoal de professores interage com o ensino e a 

aprendizagem. O autor sugere que as narrativas do background de vida dos 

professores revelam a interface de gênero, histórias pessoais, atitudes e conflitos 

transculturais como constituindo suas percepções de se tornar e serem professores, 

como escolha de profissão. Já Akiba (2011) buscou identificar de que forma o 

background pessoal interfere na forma com que o professor trabalha a questão da 
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diversidade. Para isso, o autor definiu background como sendo constituído por 

gênero, idade, etnia e aspectos familiares. Outros estudos vêm sendo analisados sob 

a ótica de background pessoal, podendo ser citado Pereira Junior et al. (2018). 

Todavia, mesmo diante dos estudos supracitados no presente relatório, onde 

elencam-se as características ou aspectos que constituem o background do 

professor de forma isolada, ainda permanece em aberto a explicação de o que 

constitui o background do professor de forma holística e integrada. Poucos, porém, 

são os estudos que procuraram mapear as características e capacidades que levam 

a pessoa a escolher sua carreira para a docência.  

 

Objetivo 

 

Tendo em vista a abundância de estudos que mostram as características do 

processo docente, mas a escassez destes quanto à figura do professor antes do 

momento de sua escolha para a docência, estudos que mapeiem as características 

que conduzam a pessoa à escolha por uma carreira docente ganham espaço para 

serem desenvolvidos. Diante do exposto, uma revisão bibliométrica e de conteúdo 

da literatura acerca do tema ganha relevância. O que vem a ser o objetivo da 

presente pesquisa, a saber: analisar, mapear e revisar as publicações científicas 

mundiais sobre o background pessoal do professor nas bases de dados Scopus e Web 

of Science, através de um estudo bibliométrico (quantitativo, através da ótica 

bibliométrica) e sistemático de literatura (qualitativo, sob a ótica da análise 

conteúdo) dos artigos localizados nas bases de dados Scopus e Web of Science. 
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Metodologia 

 

A metodologia do presente artigo encontra-se baseada na proposta 

apresenta por Roesch (2015). Quanto ao propósito, a pesquisa está classificada 

como pesquisa diagnóstico. A respeito do caráter do estudo, este se enquadra como 

uma pesquisa exploratória. Quanto à abordagem, esta pesquisa está classificada 

como quantitativa. Quanto à técnica de coleta de dados, a pesquisa é bibliográfica. 

Neste trabalho, os materiais coletados foram os trabalhos científicos publicados em 

periódicos internacionais sobre o background do professor. 

Posteriormente, realizou-se a análise dos conceitos apresentados, através da 

análise bibliométrica. Nos últimos anos, diversos estudos bibliométricos vêm sendo 

desenvolvidos nesta mesma ótica metodológica, podendo ser citados alguns, como: 

Garcia et al. (2019); Longaray et al. (2018); Pereira et al. (2018); e Pereira Junior et 

al. (2018). 

 

Resultados 

 

Em um primeiro momento foi feita uma revisão sistemática sobre as 

publicações mundiais que estivessem trabalhando com background pessoal de 

professores. A coleta de dados iniciou em uma busca feita em periódicos 

disponibilizados pela Capes, no mês de março de 2020. As bases de dados escolhidas 

para a coleta de artigos foram Scopus e Web of Science.  Foram feitas duas pesquisas 

em cada base de dados, sendo elas: “personal and background and teacher; e 

“personal and background and professor”. 
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Na base de dados Scopus, foi procurado no título, resumo e palavras-chave 

(article, title, abstract, keyboard), resultando-se em um total de 2758 artigos. E na 

base de dados Web of Science, foi procurado nos tópicos (topic), e obteve-se 264 

artigos. Nesta primeira etapa da pesquisa, trabalhou-se com 3022 artigos.   

Ao juntarem-se os 3022 artigos, a primeira análise feita foi a exclusão de 

artigos duplicados, tendo sido eliminados assim um total de 1875. Dos 1147 

resultantes foi feito uma análise detalhada de seus textos, a fim de verificar-se quais 

destas pesquisas foram desenvolvidas sobre a temática de background pessoal do 

professor. Destes, apenas 14 apresentaram-se realmente trabalhando com a 

temática desejada. Todavia, três destes não foram encontrados disponíveis de forma 

gratuita nas bases de dados online, o que levou a não se trabalhar com eles.  

É interessante destacar que a pesquisa feita não delimitou temporalidade, 

trabalhando-se com todos os artigos publicados e disponibilizados nas maiores 

bases de dados mundiais. Estas bases trabalham com artigos publicados a partir de 

1945. Dessa forma, é relevante perceber que trabalhos sobre “background pessoal 

do professor” começam a ser publicados na década de 90, com um artigo em 1992 e 

outro em 1997. Depois, na década de 2000, apenas um artigo, em 2004. Todavia a 

partir da década de 2010 tem-se um interesse de pesquisa aumentando, com artigos 

publicados em 2011, 2012, 2013, 2016, 2017 e 2019.  

A fim de verificar, mundialmente, quais os países mais produtivos sobre 

“background pessoal do professor” fez-se uma contagem simples da quantidade de 

artigos que foram publicados em cada país, atribuindo-se uma frequência de 1 para 

cada publicação, e depois juntando e somando as recorrências, logo após esses 

dados foram organizados em ordem decrescente de resultados, ou seja, do país que 

tem mais artigos publicados para o que tem menos. Resultando em artigos 

publicados em sete países diferentes. 
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A liderança na quantidade de estudos sobre “background pessoal do 

professor” neste intervalo de 1992/2019 é do Reino Unido, com quatro 4 artigos 

publicados em uma amostra de contagem de 11, estando presente em 36,36% de 

todos os artigos analisados. Destes artigos, Reino Unido contabiliza um total de 190 

citações. Outros dados referentes a Reino Unido são os indicadores de quantidade 

de citações divididos pela quantidade de publicações (C/P) e a quantidade de 

publicações divididas pela população do país em milhões de habitantes (P/Pop). 

Nestes indicadores, Reino Unido obteve um índice de C/P de 47,5 e de P/Pop de 

0,06. Logo após o Reino Unido, aparecem os Estados Unidos com 2 artigos 

publicados, colocando-se em 18,18% desta amostra. Além disso, apresenta 206 e 

0,01 para os índices de C/P e P/Pop respectivamente. 

 

Tabela 1: Países que mais publicaram “background pessoal do professor” entre os 
anos 1992 e 2019 

Ranking País Nº de publicações Nº de citações C/P Pop P/Pop 

1 Reino Unido 4 190 47,5 64,80 0,06 

2 Estados Unidos 2 412 206 325,72 0,01 

3 Alemanha 1 4 4 23,92 0,04 

4 Austrália 1 12 12 25,07 0,04 

5 Grécia 1 3 3 10,74 0,09 

6 Holanda 1 12 12 17,10 0,06 

7 Índia 1 0 0 1343,50 0,00 

Legenda: 
C/P: quantidade de citações divididos pela quantidade de publicações 
Pop: população do país em milhões 
P/Pop: quantidade de publicações dividido pela população do país em milhões de habitantes 

Fonte: dados da pesquisa (2020). 
 

Os dados da Tabela 1 apresentam que, ao analisar-se separadamente o fator 

de impacto das publicações, Estados Unidos aparecem em primeiro lugar com um 

total de 412 citações e 206 citações médias por artigo. Outro indicador interessante 
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é a quantidade de artigos por membros da população do país. Neste, destaca-se o 

indicador 0,09 da Grécia.  

No que diz respeito às instituições de onde são provenientes estas 

publicações, foram definidas as instituições mais produtivas. Foram identificadas 16 

instituições. Destaca-se os Estados Unidos como o país com as duas instituições mais 

produtivas, a saber: University of Massachusetts e University of California.  

Após a análise das instituições mais produtivas, foram analisadas quais as 

palavras-chave utilizadas nos artigos. As palavras-chave mostram direta relação 

com as expressões que foram utilizadas na busca inicial. Foi atribuído a frequência 

de 1 para cada palavra-chave de cada artigo, chegando-se a um total de 26 palavras. 

Interessante destacar que nenhuma delas se repetem entre os artigos. A seguir 

apresentam-se as palavras-chave encontradas: accountability; awareness; cultural 

background; demographic backgrounds; diversity; esl instruction; ethnic/social 

backgrounds; instructional policy; learning disabled children; multilevel structural 

equation modeling; poststructuralist theory; professional backgrounds; religious 

backgrounds; school experience; school roles; selection; socio-economic backgrounds; 

student teachers’ backgrounds; student–teacher relationships; subjectivity; teacher 

and child perceptions; teacher burnout; teacher significance; teacher socialization; 

teachers; tracking; e upper elementary school. 

Fez-se também um levantamento dos idiomas em que os trabalhos foram 

publicados. Dos 11 artigos publicados, 10 foram em inglês. Uma possível explicação 

para esses resultados pode ser que a maioria dos pesquisadores adota o inglês como 

idioma principal e por isso recebem maior parte da atenção dos pesquisadores de 

todos os lugares do mundo. Todavia, destaca-se o trabalho de Diana Druschke e 

Reingard Seibt. (2016), como o único publicado em idioma alemão. Por fim, foi feita 

uma análise de todas as obras citadas em cada um dos 11 artigos do portfólio 

bibliométrico. Elencou-se um total de 366 obras referenciadas. Destas, 7 destacam-
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se por terem sido citadas em mais do que um dos artigos, cada um deles. Cada uma 

das 7 obras foi citada duas vezes. Juntos, representam 3,82% de todas as citações.  

 

Conclusões 

 

Este estudo teve como objetivo analisar, mapear e revisar as publicações 

científicas mundiais sobre o background pessoal do professor. Da análise realizada 

nos 11 artigos sobre o background dos professores observa-se a utilização das 

algumas categorias analíticas sobre o tema oriundas dos trabalhos de Smith (2000); 

Sleeter (1995); Akiba (2011), presentes nos referenciais teóricos dos trabalhos 

selecionados. Podemos sintetizar essas categorias nas seguintes alíneas: i) etnia; ii) 

classe social; iii) gênero e diversidade; iv) experiências profissionais anteriores; v) 

histórias pessoais; vi) atitudes e conflitos transculturais; vii) idade; viii) aspectos 

familiares; xix) exposição a diferentes culturas por meio de amigos, viagens e 

moradia no exterior.  

Assim, levando em consideração as categorias analíticas elencadas acima, os 

artigos aqui analisados, evidenciaram que as experiências de vida dos professores, 

bem como sua vivência familiar, sua socialização no período de formação escolar, 

sua integração na comunidade em que vivem, entre outros, influenciam esses 

sujeitos na escolha da profissão e na forma como atuam na profissão. A exemplo 

disso, pode-se afirmar que o background dos professores os influencia na escolha da 

abordagem pedagógica que adotam, na maneira como se relacionam com os alunos, 

na maneira como avaliam os alunos. 

Limitações podem ser consideradas no estudo, quanto à possível 

variabilidade na escrita dos termos pesquisados, considerando as pesquisas 
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realizadas em diferentes campos e abordagens de estudo, como também pela 

quantidade de apenas 11 artigos encontrados nas bases citadas. Como sugestão para 

novas pesquisas, indica-se um trabalho onde os aspectos de background do 

professor aqui elencados sejam conversados em entrevistas em profundidades com 

professores atuantes no ensino na atualidade. 
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