
IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade ISSN 1982-3657 

 

 1 

NOVOS DESAFIOS PARA ENSINAR:  

RELATOS DE EXPERIÊNCIAS DE PROFESSORES 

 

                                                                                        Gersivalda Mendonça da Mota1 

historiagerssyn@hotmail.com 

 

 

Resumo. 
 
Este artigo presente analisa alguns dos vários desafios encontrados pela profissão professor, 
diante de suas atividades letivas, dando ênfase a História de Experiências de alguns 
professores da rede municipal e estadual de Itabaiana/SE. Discute também a problemática da 
falta de incentivos educacionais, os quais acabam afetando o bom desempenho de alguns 
professores desmotivados com a profissão. 
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Abstract. 
 
The present article analyzes some of the many challenges faced by the teaching profession, in 
front of their activities of instruction, emphasizing the history of experiences of some teachers 
in the municipal and state Itabaiana / SE. It also discusses the problem of lack of educational 
incentives, which ultimately affects the performance of some motivated teachers to the 
profession. 
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A história de vida dos profissionais da educação não era algo estudado com 

freqüência antes da década oitocentista. Nos últimos anos, principalmente pós década de 

oitenta, as abordagens biográficas recebem grande destaque pelos estudiosos de todo o mundo 

com o objetivo de decifrar as problemáticas educacionais. Apesar de que o uso da história 

oral, ou relatos já tenham sido utilizados pelo pai da história Heródoto. 

 

O relato contado por um professor, acaba por ser de grande importância para tentar 

solucionar problemas, é o professor quem estar na sala de aula, a suposição é que ele saiba 

das dificuldades que mais afetam o fracasso escolar exigido pelo estado porem não 

fiscalizados de perto. Não cabe a história de  memória achar um culpado, e sim uma solução 

para que a educação chegue a atingir números mais desejáveis, o que de fato esta ocorrendo 

para poucos resultado,espera-se encontrar respostas. A memória de vida pode ser uma saída 

ou reposta para perguntas freqüentes.  

 

               Para Gaston Pineau, 2006, três períodos se destacam no desenvolvimento da história 

de vida, contado de 1980 a 2005. O 1º deles 1980 considerado o período e eclosão e 

divulgação dessas novas idéias metodológicas. O 2º seria 1990 considerado período de 

fundação de órgãos associados com intuito de catalogar elementos regionais, nacionais e 

internacionais. A primeira delas seria a associação internacional de história de vida e 

formação. Em seguida em 1992 as associações nacionais em Paris, em 1994 em Quebeque e 

em outras regiões da França entre tantas outras que não convém citar no momento. 

Finalmente o 3º e último período pós 2000 período de desenvolvimento diferenciado com 

mais exploração e grandes feitos. 

 

              Apesar de ter um papel fundamental para construção educacional e desmistificação 

de vários problemas inseridos na educação e profissional dos professores a abordagem 

biográfica e o estudo de vida e história da memória é criticada por muitas outras pessoas 

taxada como ilusão biográfica. Para Gaston Pineau, 2006, Além das ilusões e desilusões 

possíveis e mais do que uma evolução sociobiográfica. No início dos anos 2000 houve uma 

valorização maior dessa nova técnica, o aparecimento da 1º revista, diploma e uma nova 

coleção, em Paris. Além disso, laços mais estreitos com a América do Sul e multiplicação de 

pesquisas internacionais. Assim essas abordagens biográficas a partir da história de vida 

representavam algo em formação muito mais do que uma simples técnica pedagógica 

inovadora com novas abordagens metodológicas.  
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As histórias de pessoas anônimas passam a merecer realce e a ser 
consideradas como fontes para o entendimento da história, que não é mais 
vistam somente por grandes acontecimentos e movimentos de certos estratos 
da população, geralmente os abastados. TEXEIRA.  
 

              Foucault um dos mais importantes filósofos do ramo educacional entre outras áreas 

considera esse estudo libertação filosófica, na medida em que reata com a arte do parto, 

desenvolvida pelos bios socratas e retomada de forma individual no século XVIII, assim 

ultrapassando fronteiras. 

 

“Nesse início de milênio, a vida que busca entrar na história não é mais 
somente a dos notáveis, mais a de todos aqueles que querendo tomar suas 
vidas na mão... reservada até aqui à elite... é, portanto duplo e ambiente, é 
aquele de todas as vidas, mas de todos os viventes...” PINEAU. 2006. Pg. 
337. 
 
 

              Todos esses anos de abordagens biográficas, se comparando aos anos de existência 

humana são poucos, porém significa muito para provar problemáticas e possíveis soluções nas 

abordagens profissional e educacional. “Vinte e cinco anos de existências de história de vida e 

formação, é pouco nas escolas da vida da humanidade. Porém já é muito para uma corrente 

socioeducativa...” PINEAU, 2006. Pg. 337. 

 

Diante da importância dos estudos das experiências vividas pelos professores nas 

últimas décadas, tentei entender quais os maiores desafios encontrados pelos educadores em 

sala de aula através de relatos de pessoas experientes na profissão professor. Para isso 

entrevistei alguns docentes concursados da Rede Estadual de Ensino, dos colégios mais 

relevantes da micro região de Itabaiana/Se, com perguntas diretas sobre a problemática 

“desafios de ensinar”. 

 

Para o professor José de Carvalho Mendonça, o principal desafio encontrado em 

sala de aula tem sido a falta de concentração dos alunos, os quais se encontram 

desconcentrados do mundo moderno. O mesmo concorda que a falta de ética profissional 

atrapalha os resultados positivos da aprendizagem. Acredita na desmotivação como base para 

um péssimo trabalho. Afirma “alguns professores não acolhe os alunos quando estes precisam 

de ajuda, muitas vezes são ignorados em sua deficiência”. Pressupõe a necessidade de a 

educação ser levada a serio, e como fundamental para a formação de uma sociedade, o 
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segundo passo seria, a maior ética dos profissionais por parte do educando. Acredita na 

qualidade da educação não somente incentivadas por medidas governamentais, pois o 

professor é o centro da qualidade educacional. 

 

Para a professora Jussane Maria Teles Santos Mendonça, o maior desafio 

encontrado em sala de aula tem sido o desinteresse dos alunos. Acredita que a falta de ética 

profissional vem interferindo e muito em bons resultados, além da desmotivação. Afirma “É 

necessário ter prazer, gosto pela profissão, lecionar não é para todos.A falta de motivação 

deixa o professor sem criatividade, consequentemente os alunos se tornam desinteressados. 

Acha  que o acolhimento do aluno vai depender das circunstâncias e da relação aluno-

professor.Concorda na falta de medidas governamentais como base para a qualidade da 

educação,”A falta de recursos impedem o desenvolvimento de um bom trabalho,e na escola 

como um todo. 

 

Em 2009 Bernard Charlot publicou o artigo “O professor na sociedade contemporânea: 

Um trabalhador da contradição” onde o mesmo argumenta uma série de desafios enfrentados pelo 

professor nos dias atuais em meio a um oceano de transformações onde essas mudanças não vem 

acompanhada de treinamento do professor que acaba sendo cobrado sem a devida condição adequada. 

 

Para CHARLOT, 2009 quando se fala de desafios enfrentados pelo professores na 

atualidade é preciso não esquecer de palavras como: “globalização, inovações, sociedade do saber, 

novas tecnologias de informação e comunicação “, uma sociedade em desenvolvimento que sofre 

transformações rápidas e profundas ,sendo difícil evitar as perspectivas para o futuro ,já que se trata da 

formação de crianças.P 19. 

 

Acredito que tais desenvolvimentos citados por CHARLOT e a problemática dos tão 

falados incentivos do governo, não atrapalham o desenvolvimento das atividades dos profissionais 

realmente dispostos a oferecer o melhor para o seu alunado. O bom desempenho do professor em sala 

de aula acredito, depende de seu caráter em quanto profissional,este fez um juramento prometendo 

contribuir para o rendimento e desenvolvimento de pessoas, sem contar que os alunos não são 

culpados dos erros educacionais ou governamentais, diga-se de passagem,vem de longa jornada. 

 

Para enfrentar os desafios citados anteriormente o professor deve está motivado, não estou 

mim referindo a parte financeira, refiro-me a satisfação e motivação com sua profissão. A não 

motivação enquanto profissional com aquilo que faz não surtirar efeitos positivos em sala de aula, o 

que ao meu vê acaba provocando os tão falados fracassos escolares. Não que o financeiro seja pouco 
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importante, já que o professor é um ser comum e precisa se sustentar e sustentar sua família, mas 

acredito, si não houver motivação individual, ou seja, gosto pela educação, o financeiro nunca será 

suficiente, e sempre nos depararemos com insatisfação, já que é do homem querer sempre mais. É 

preciso à motivação individual está associada aos incentivos da classe dos professorados a cada dia 

passado vem sendo desvalorizada. 

 

Para Nova, 2002, Si não houver uma alto-realização do sujeito na atividade, o professor 

pode vir a se acomodar podendo enfrentar o sofrimento psíquico ou desenvolvendo mecanismo de 

defasa pessoal ou coletivo resultando em baixo - estima. A desvalorização progressiva atinge o 

docente e a formação não ajuda, já que são ignorados e não compreendidos confundindo-se 

constantemente formar com forma-se. Assim para o autor a valorização do professor passa pela 

valorização pessoal e recuperação do seu papel social e de sua autonomia, portanto a forma como o 

professor vive é tão importante como à forma que ele ensina, pois a insatisfação pessoal do professor 

pode causar mal a si próprio e aos estudantes. Com indisposição, não consegue prazer e acaba 

passando desmotivação para o aluno. 

 

Para TIBA, 2002, Ser feliz não significa fazer tudo que se tem vontade, mas ficar feliz 

com o que se esta fazendo, assim o financeiro faz parte do trabalho, mas não funciona como um todo. 

Para o mesmo, a auto-estima é a principal base para encontrar um bom lugar no mundo, ou seja, é 

preciso estar motivado para executar qualquer função, seja ela simples ou “mais importante”. 

  

Os desafios a serem enfrentados pelos professores da contemporaneidade só serão 

superados quando os profissionais da educação estiverem cientes que ele pode e deve fazer a diferença 

enquanto orientador e ser transformador é preciso esperança em dias melhores, não simplesmente pré - 

julgar os alunos dizendo que os mesmos não são capazes, não quer nada, ou que simplesmente o 

mundo está perdido com essa geração, essas rotulações são as mais faladas entre as reuniões formais e 

informais dos professores, inclusive em outros setores sociais. Certa vez em consulta a um otorrino o 

mesmo mim disse que a educação não tinha jeito e que os Brasileiros não gostavam de estudar, 

expliquei que ele generalizou. Não há motivação ou interesse em ajudar ou acolher o próximo como 

ser capaz de regeneração ou restauração. 

 

Para TIBA, 2002, para um atendimento integral são cinco os passos: parar, ouvir, olhar, 

pensar e agir. Segundo ele, esse procedimento vale para todo e qualquer relacionamento entre pessoas, 

de qualquer idade, e tem fundamental importância na formação da alto-estima. Infelizmente esse 

procedimento pouco é praticado, pois estamos preocupados com nosso próprio umbigo. É difícil, 

porem não é impossível.  
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Segundo LUCKESI, 2009, Não há educador sem educando, ambos são seres do mesmo 

processo com características de seres vivos, os quais necessitam de regeneração, que para a autora 

significa o processo de reconstrução do ser vivo ao longo da vida, seja fisiológico ou psicológico. 

Tudo que é vivo pode regenera-se, a vida tem a força interna de seguir o seu curso sempre para frente. 

Quando encontra um impedimento acontece um desvio, que gera novo equilíbrio, uma porta fecha, 

logo obriga a busca de outra. Não nascemos prontos, todos estamos a caminho, em construção, essa 

ocorre a cada dia, somos seres em processo de construção tanto o educador quanto o educando. As 

marcas passadas das experiências vividas nos bloqueiam e dificultam seguir a certa direção, porem 

isso não é definitivo, pois estamos vivos, podemos e devemos nos regenerar. A vida não é uma 

anatomia de aprisionamento e sim de libertação e construção. O processo de formação e restauração 

ocorre do mais simples para o mais complexo. 

 

Um outro desafio a ser enfrentado, acredito que seja a receptividade entre aluno e 

professor, muitas vezes mim deparei com casos de colegas que nem olhou no olho do aluno, quando o 

mesmo o procurou para tirar uma dúvida, infelizmente pecebe-se um descompromisso muito grande, 

uma relação distante entre educando e educador ainda não descobrir o porquê de tal afastamento já que 

ambos fazem parte do mesmo processo, e são sujeitos do mesmo objetivo “educação”.  

 

Para LUCKESI, 2009, Sem acolhimento ou confronto do educador não há educação, 

segundo ela a receptividade é o acolhimento sem julgamento prévio, como é, e não como gostaríamos 

que fosse, e confrontar não é discutir e sim amorosamente e respeitosamente sinalizar possibilidades 

de outras compreensões de viver agir e relaciona-se, significa dar suporte para que o outro cresça.. 

Assim o educador é aquele que colhe ,nutre,sustenta e confronta o educando, oferecendo ao mesmo 

condições para que construa e siga o seu caminho com criatividade e independência.Para realizar esse 

papel  o educador precisa se preparar e ter consciência de seu processo e de seu limite ,precisa ser 

amoroso com sigo mesmo.O educador não pode ser tragado pelos problemas emocionais dos 

educandos  e sim acolhê-lo para encontrar soluções adequadas e assim obter resultados positivos. 

 

Sou uma das pessoas crente que a educação pode dar certo, mas para isso precisamos não 

somente de bons salários, mas de pessoas motivadas e capacitadas para cumprir suas funções de forma 

proveitosa com rendimentos escolares diferente de aprovações e sim de conhecimento. Acredito que se 

houverem maiores incentivos do governo e uma cobrança monitorada de forma severa, os resultados 

seriam outros, infelizmente essa monitoração pode falhar, pois se trata de seres humanos. Assim a 

motivação individual é o passaporte ou a ponte para uma mudança rápida e extraordinária com 

resultados positivos no meio educacional, não somente isso, os incentivos do governo também 

ajudariam porem não é tudo, então, a motivação individual unida com a verdadeira ética profissional, 

são grandes desafios a serem enfrentados para os que querem e acreditam em melhoras educacionais. 
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