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Resumo

Este trabalho resulta do projeto interdisciplinar de formação continuada para professores dos anos
iniciais do Ensino Fundamental da Rede Pública Municipal de João Pessoa, em parceria com a
Universidade Federal da Paraíba. O processo de reflexão do grupo de professores participantes da
formação foi registrado na forma de narrativa escrita. O objetivo da pesquisa foi compreender o
processo de formação e profissionalização docente por meio da análise crítica das narrativas dos
professores, e identificar os aspetos identitários da profissão em sua busca para superarem dilemas
cotidianos. Os resultados indicam ser possível que o professor, ao se ver diante de uma reflexão
sobre a sua profissão, possa ressignificar a docência.

Resumen

Este trabajo es fruto del proyecto interdisciplinario de formación continua para profesores de los
primeros años de Educación Primaria de la Red Pública Municipal de João Pessoa, en colaboración
con la Universidade Federal de Paraíba. El proceso de reflexión del grupo de profesores que
participó en la formación se registró en forma de narrativa escrita. El objetivo de la investigación fue
comprender el proceso de formación y profesionalización docente por medio del análisis crítico de
las narrativas de los profesores, e identificar los aspectos identitarios de la profesión en su búsqueda
por superar dilemas cotidianos. Los resultados indican la posibilidad de que el profesor, al
enfrentarse a una reflexión sobre su profesión, resignifique la docencia.

Abstract

This paper is the result of an interdisciplinary project for the continuous education of teachers of
Elementary public schools in João Pessoa. The project was done in association with Federal
University of Paraíba. The thinking process of the participants was recorded as a written narrative.
The objective of the research was to understand the process of formation and professionalization of
teachers by analyzing their accounts and identify the core aspects of the career, while they struggle to
overcome day-to-day predicaments. The results indicate that it’s possible for the teacher to resignify
teaching when contemplating their profession.

26/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/narrativas_docentes_como_nos_tornamos_professores_narrativas_do.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.2-16,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



Introdução

Este texto apresenta as narrativas docentes de profissionais que participaram do Projeto
Interdisciplinar de Formação Continuada para Professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental
– 1º ao 5º ano - da Rede Pública Municipal de João Pessoa em parceria com a Universidade Federal
da Paraíba como importante elemento de pesquisa e formação docente. O objetivo da pesquisa foi
compreender o processo de formação e profissionalização docente por meio da análise crítica das
narrativas dos professores, e identificar os aspetos identitários da profissão em sua busca para
superarem dilemas cotidianos.

O Projeto foi desenvolvido ao longo de três anos e teve como finalidade propor uma ação
coordenada de formação, tendo como eixos estruturantes a alfabetização, o numeramento e o
letramento para todas as áreas de conhecimento, inclusive o digital. Com a percepção de que a
formação continuada de professores dos anos iniciais necessita estar voltada para uma ação reflexiva
e investigativa que conjugue, de forma articulada, formação profissional, saberes e fazeres docentes,
incorporando aspectos da diversidade, das inovações tecnológicas, do letramento, do numeramento e
a contextualização dos conhecimentos teóricos e dos saberes da prática, de forma interdisciplinar e
em todas as áreas do conhecimento. O curso teve a sua organização estrutural em cinco módulos
distintos, de forma a contemplar as diversas áreas de conhecimento do Ensino Fundamental.

O projeto baseou-se na compreensão de que uma proposta de formação para professores dos anos
iniciais do Ensino Fundamental - 1º ao 5º ano - prescinde entender a escolaridade em nove anos, a
inserção da criança de seis anos e um repensar estrutural, curricular, metodológico e avaliativo das
atividades desenvolvidas, de modo a considerar os saberes e fazeres próprios dos profissionais que
trabalham nessa etapa da Educação Básica.

Neste sentido, se faz necessário pensar uma formação continuada para os profissionais considerando
os tempos/espaços diversos e os professores como sujeitos da ação pedagógica, valorizando suas
experiências pessoais/profissionais, o conhecimento teórico e os saberes da prática, a socialização de
experiências com seus pares, com pesquisadores e professores de outras instituições, possibilitando
que esses se tornem investigadores capazes de pensar/repensar/reelaborar a prática e atribuir novos
significados ao cotidiano da atividade docente. Com base em tais pressupostos, entendemos ser
essencial desenvolver uma escuta sensível sobre os processos formativos dos professores
participantes da formação. Somos instigados a responder a seguinte questão: como tem se
desenvolvido o processo de formação continuada dos professores, e quais compreensões acerca da
identidade, dos saberes e da profissionalização docente, podem ser identificadas nas escritas dos
professores?

Dentre as experiências do projeto exercitamos a escrita narrativa, oportunidade na qual os
professores puderam desvelar suas descobertas, dúvidas, reflexões, narradas através de escritas de si,
produzidas nos encontros mensais.

O que temos a seguir é a narrativa dessa caminhada de formação em contexto de trabalho. Utilizamos
trechos de nossos colegas professores para apresentar as trilhas formativas e investigativas que se
produziram no projeto. A questão norteadora para as escritas foi: Como nos tornamos professores?
Neste trabalho trazemos as narrativas docentes e denominamos os professores por Professora 1,
Professora 2, e assim sucessivamente.

Narrativas de vida e memória: a escrita de si como reflexão, formação e auto-formação

Falar de um indivíduo, mesmo tendo como tema sua atuação e produção no campo educacional,
impõe percorrer uma série de episódios e acontecimentos que, de uma forma ou de outra, tocaram a
sua trajetória. Desse modo, falar de professores é falar dentre outras coisas dos métodos
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pedagógicos, da formação, dos processos identitários, dentre outros aspectos.

Na confluência desse pensamento, Benevides (1999) afirma que narrar uma história:

[...] é também fazê-la, mas não porque tudo se possa resumir a uma
construção meramente discursiva. [...] a narrativa é um movimento ativo,
ligado a um processo social de negociação e poder (uma vez que não se pode
esperar que qualquer coisa que se diga seja aceita como “verdade histórica”)
pelo qual se determina a compreensão dos eventos passados, dá-se-lhes
inteligibilidade e pode-se agir (novamente) no presente. Nem tudo pode ser
dito. Primeiro, porque, para tornar qualquer discurso inteligível, é necessário
escolherem-se os elementos que o comporão, de modo que tenham conexões
que com eles possam estabelecer relações. Segundo, porque há investimentos
de poder acerca do que se deve compreender e, assim, acerca também do que
se deve narrar. Terceiro, porque, para obedecer a um princípio de causa e
efeito, os eventos escolhidos numa determinada etapa da narrativa limitam a
gama de novos eventos que podem ser mencionados daí para frente, e assim
por diante. Estamos, portanto, perante uma dialética entre o que se fala e o
que se deixa falar, entre o que se pode dar a dizer e o que é silenciado.
(BENEVIDES, 1999, p.10).

No entanto, se de um lado a variedade de questões a serem tratadas ou silenciadas constitui-se um
problema, de outro é condição para a narrativa. Ou seja, só é possível falar da trajetória profissional
de professores se essas dimensões forem abordadas.

Compreendemos as narrativas de vida dos professores como uma maneira de apreender os modos
como eles, como agentes sociais, configuram suas posições nos campos de interação e interlocução
onde estão situados. A narrativa se constitui, desse modo, como um importante esquema
cognoscitivo a partir do qual e com o qual é possível compreender, explicar e narrar o mundo social
cotidiano nos quais se situam, de modo que suas narrativas se entrelaçam, de acordo com seus
efeitos, na configuração de suas histórias e trajetórias sociais, que é individual e coletiva, singular e
plural. Nessa perspectiva, narrar é relatar, relacionar eventos, experiências e ações, configurar tramas
de diferentes matizes, reconhecimentos e pertencimentos de pessoas e grupos sociais entre si e entre
outros, é contar uma história que, de acordo com Viotti da Costa (1998):

[...] explica por que usam as palavras que usam, dizem o que dizem e agem
como agem; uma história que explica os significados específicos por trás da
universalidade ilusória sugerida pelas palavras – uma história de que muitas
vezes elas próprias não se dão conta. Suas afirmações não são simples
declarações sobre a “realidade”, mas comentários sobre a experiência do
momento, lembranças de um passado legado por precursores e antecipações
de um futuro que desejam criar. (VIOTTI DA COSTA, 1998, p.25).

A análise das narrativas que compõem este trabalho se assenta sobre a história das práticas
educativas e da profissão docente.

Diante da problemática descrita e dos objetivos pretendidos, os estudos e leituras que subsidiam este
trabalho vinculam-se a um universo teórico voltado para a compreensão dos atores sociais através da
vida cotidiana. Desse modo, privilegiamos autores que assinalam a importância da descoberta de
novos objetos e problemas, bem como das análises construídas a partir das noções de crenças,
representações e práticas cotidianas.
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Pretendemos compreender como os professores se apropriaram e fizeram circular em sua prática
educativa elementos da formação, bem como apontar aspectos que influenciaram suas escolhas e sua
concepção de educação ao longo da trajetória profissional.

Este trabalho situa-se, então, no horizonte das propostas que focalizam a vivência cotidiana dos
professores, desvelando aspectos importantes para construir essa forma de compreender as memórias
de suas práticas educativas.

Apoiada na produção intelectual de pensadores, este estudo parte do pressuposto de que o espaço
social, o sujeito e sua trajetória são uma possibilidade, sendo antes o resultado do percurso, das
escolhas, das experiências vividas, das relações estabelecidas. Não estando dados e prontos a priori,
eles são a própria história e não condição para o seu desenrolar.

Dessa forma, suas narrativas são fundamentais se se pretende adentrar em suas práticas. Como neste
trabalho parte-se de suas histórias no contexto vivido, das marcas socioculturais que os distinguem e
circunscreve, para então problematizar e colocar em foco sua prática educativa, merece destaque o
papel da memória nas narrativas. De acordo com Pollak (1992) e Bosi (1995), as memórias
relembradas vêm carregadas tanto da marca da história pessoal de cada indivíduo como também
trazem as marcas dos contextos socioculturais por ele vivenciados.

Neste trabalho, a narração (e o seu respectivo registro escrito) será a forma pela qual os educadores
poderão dar concretude e visibilidade às suas memórias de práticas educativas, tecendo suas histórias
com os fios que desejarem.

A narrativa escrita é o recurso metodológico utilizado para a obtenção de dados sobre aspectos
específicos da trajetória de vida dos professores, suas formações e práticas educativas. Neste
trabalho, as narrativas possibilitam um mergulho no cotidiano do passado e do presente dos
professores, e estabelecer relação com suas práticas educativas.

Situamos este trabalho no campo das abordagens biográficas (que incluem, em geral, as histórias de
vida, narrativas de vida, biografias, autobiografias, diários, memoriais), forma de história
auto-referente, plena de significado, na qual o sujeito se desvela para si e para os demais.

Pretendemos recorrer às narrativas de vida para desvelar a trajetória profissional experienciada por
professores integrantes do projeto. O termo narrativa de vida remete à imagem de uma narrativa
“completa”, que trata da totalidade da história de um indivíduo, no entanto, esta é a perspectiva da
biografia. A concepção de narrativa de vida que propomos deriva do pensamento de Daniel Bertaux,
para quem “[...] há algo de narrativa de vida a partir do momento em que o sujeito conta a outra
pessoa, pesquisador ou não, um episódio qualquer de sua experiência vivida”. (BERTEAUX, 2010,
p.47).

Essencial à essa perspectiva, o ato de narrar a própria história, mais do que contar uma história sobre
si, é um ato de conhecimento, no qual o sujeito constrói uma cadeia de significantes que estrutura
formas de representar o mundo e compartilhar a realidade social.

Ao narrar sua trajetória de vida (percurso biográfico), o professor certamente o faz a partir de
mediações subjetivas e culturais (realça certos personagens, descreve suas relações, explica suas
razões de agir, os contextos das ações e interações, formula julgamentos) que contribuem para
construir significados. Mais que isso, sua narrativa está condicionada aos desejos de revelar ou
esconder, afirmar ou omitir fatos, realçar ou deixar na penumbra alguns eventos.

Entre um acontecimento do passado e a maneira pela qual os professores o narram no presente, por
exemplo, se interpõem suas percepções e avaliações posteriores, ou seja, entre a memorização das
situações e sua evocação se instala a mediação das significações que eles lhes atribuem através da
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reflexão que fazem de experiências, que não deixa de considerar as reflexões destes mesmos
acontecimentos por seus próximos. Nesse processo de formação da memória, elementos ficcionais
profundamente subjetivos deixam marcas, fazendo com que o criado e o vivido se confundam num
amálgama difícil de ser desconstruído.

Apesar disso, para Berteaux (2010):

[...] é seu próprio percurso que os sujeitos se esforçam por contar e não o de
outra pessoa. A intervenção das mediações sinalizadas não afeta a estrutura
diacrônica das situações, acontecimentos e ações que balizaram esse
percurso. Para empregar uma metáfora, seu “desenho” está bem restituído;
por outro lado, a rememoração pode modificar retrospectivamente suas cores.
Grifos do autor. (BERTEAUX, 2010, p.52.).

Privilegiamos, portanto, a narrativa de vida como fonte para esse trabalho, mesmo considerando que
através dos testemunhos tenhamos acesso a uma interpretação muito particular dos acontecimentos
que desejamos analisar, posto que está baseada na rememoração, sujeita aos filtros construídos ao
longo da vida de cada sujeito e imersa num processo no qual realidade e ficção se misturam.

O passado, relembrado no presente, não é uma reedição, antes, é uma reconstrução filtrada pela
seleção que a memória faz ao elaborar a narrativa de vida. Nossos professores podem, portanto, a
partir de suas complexas experiências sociais e do próprio contexto onde a narrativa é produzida,
subestimar ou superestimar fatos e circunstâncias que consideram legítimos em sua trajetória.
(FERRAROTI, 1983).

No ato de narrar suas vidas os professores, longe de apresentá-las tal como está armazenada na
memória, as reconstituem nas narrativas de vida, transformam a vida em texto, e é só por essa via
que podemos acessá-la.

Neste artigo, o que pretendemos é investigar a interrelação de fatores que originaram aspectos
específicos da história de vida dos professores, na tentativa de traduzir seu olhar particular sobre a
identidade, a formação e a profissionalização docente.

As memórias dos professores das cenas já vividas no cotidiano escolar, já não são lembradas na sua
originalidade, posto que hoje se envolvem por interpretações subjetivas de sua própria narração. Os
professores têm seu modo próprio de construir suas representações e delas fazer uso. Nesse sentido,
ao analisar suas histórias de formação, tomamos as experiências vividas como ações que tem por
objetivo atribuir significados à prática docente.

Para Perrot (1989), os modos de registros das memórias estão vinculados à condição do sujeito, ao
seu lugar na família e na sociedade, assim como estão os modos de rememoração, que têm por base
certos mecanismos de controle e valorização social. Nas reconstruções de tais histórias e memórias,
narram-se episódios, acontecimentos, passagens da vida, de modo a fazê-los inteligíveis para quem
narra e para as outras pessoas com as quais se interage. Para que o sujeito se entenda como “pessoa”,
sua vida tem que ser algo mais do que uma série isolada, segmentada e sequencial desses episódios,
acontecimentos e passagens, mas, sobretudo, pela narrativa, deve ser transformada em trama de
sentidos compartilhada.

Para nós está claro, portanto, que as narrativas de vida dos professores não revelam de modo
transparente a vida passada, e cada evidência deve ser lida a partir do contexto e das condições de
produção. As memórias dos professores, as maneiras como construíram suas escolhas, o modo como
são vistos pelos outros, todo o quadro da experiência vivida necessita de um olhar sobre como os
construtos são produzidos em suas histórias particulares, sob circunstâncias específicas, pois eles
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negociam discursos conflitantes no contexto de suas próprias atividades de vida, trabalho, desejos.
Ao lembrar, os professores direcionam o olhar e atualizam as experiências vividas, impressões e
informações passadas. Nora (1997) afirma que aí reside o núcleo da oposição entre história e
memória:

A memória é a vida, sempre carregada por grupos vivos e, nesse sentido, ela
está em permanente evolução, aberta à dialética da lembrança e do
esquecimento, inconsciente de suas deformações sucessivas, vulnerável a
todos os usos e manipulações, suscetível de longas latências e de repentinas
revitalizações. A história é a reconstrução sempre problemática e incompleta
do que não existe mais. A memória é um fenômeno sempre atual, um elo
vivido no eterno presente; a história, uma representação do passado. Porque é
afetiva e mágica, a memória não se acomoda a detalhes que a confortam; ela
se alimenta de lembranças vagas, telescópicas, globais ou flutuantes,
particulares ou simbólicas, sensível a todas as transferências, cenas, censura
ou projeções. A história, porque operação intelectual e laicizante, demanda
análise e discurso crítico. A memória instala a lembrança no sagrado, a
história a liberta e a torna sempre prosaica. (NORA, 1997, p.9).

Assim considerada, a memória libertaria os fatos rememorados de uma temporalidade linear, própria
da reconstrução histórica, desvelando as múltiplas temporalidades vivenciadas. Assim, neste
trabalho, buscamos pistas de memórias e sinais que permitam escrever uma possível tradução das
memórias dos professores, onde cada sinal, símbolo, texto, cada narrativa vêm a nós impregnados
pelas marcas do passado e do tempo que se encarrega de amarelar e desbotar as folhas de seus
escritos cheios de lembranças.

Formação e profissionalização docente: a reflexão como proposta de trabalho

O discurso educacional está mediado pelas questões que versam em torno da formação dos
professores, sendo essa questão antiga e, ao mesmo tempo, atual. Antiga porque está inerente à
gênese da escola, já que o professor esteve sempre presente na história da educação escolar. Atual,
por se constituir um foco das discussões na área da educação, frente à complexidade exigida nesta
profissão. A esse respeito, Zabalza (2004, p. 53) comenta: “todos discutem a formação, mas nem
sempre é feita uma reflexão adequada sobre o seu verdadeiro significado”.

Em meio à competitividade do mercado de trabalho que exige um currículo mais rico e uma
formação mais sólida, os professores, muitas vezes, obrigados pela necessidade do emprego ou para
se manterem atualizados, colecionam cursos e mais cursos, sem sensibilidade ou reflexão sobre suas
práticas, instituindo a sua formação e a profissão como mais um fardo a ser carregado.

Concordamos com Ramalho, Nuñez e Gauthier (2003), ao afirmarem que a construção da formação e
profissionalização não se constitui somente de um acúmulo de cursos, ou do domínio de métodos e
técnicas, sobremaneira, elas se dão através de um trabalho competente e crítico sobre as práticas e
nas práticas de (re) construção permanente de uma identidade pessoal e profissional do professor. Os
autores ressaltam ainda que, ao tomarem por referência as dimensões coletivas, as práticas de
formação, seguramente, contribuirão para a emancipação profissional e para a consolidação de uma
profissão que seja autônoma na produção dos seus saberes e dos seus valores, conectada aos
contextos institucionais onde o professor exerce sua atividade profissional.

O debate da profissionalização docente é indissociável da formação. Sem ela esse fazer torna-se
vazio e por si só não se configura em profissão. Só o profissional pode ser responsável por sua
formação. Esse é um processo pessoal que não pode ser interrompido.
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Nóvoa (1995) afirma que é na formação dos professores que se produz a profissão docente.
Ultrapassando a concepção de aquisição de técnicas e de conhecimento, a formação do professor é o
momento chave da socialização e da configuração profissional. Essa formação deve ser vista como
um processo permanente e integrado no dia-a-dia dos professores, atendendo ao desenvolvimento
pessoal, profissional e organizacional.

Nessa perspectiva, para Nóvoa (1995), o aprender é essencial na profissão de professor. Ele deve se
concentrar em dois pilares: a própria pessoa do professor como agente e a escola como lugar de
crescimento profissional. Portanto, é importante que a escola possa ser vista não somente como lugar
que se ensina, mas, sobretudo, onde se aprende. Por outro lado, precisa-se conceber que a formação
pertence ao próprio sujeito, implicando em investimento pessoal.

O simples ato de fazer e executar uma ação não corresponde a uma prática, pois é muito mais que o
fazer perceptível, uma vez que, a subjetividade do que se pensa, sente, deseja e acredita está imbuída
na própria ação. O reconhecimento da prática como foco da formação vai muito além do mero
ativismo. “Assim como não é possível identificar teoria com verbalismo, tampouco o é identificar
prática com ativismo. Ao verbalismo falta a ação; ao ativismo, a reflexão crítica sobre a ação”
(FREIRE, 2001, p.19).

Ao concebermos a relação teoria-prática como propulsora de formação significativa, buscamos, em
Pimenta e Anastasiou (2002), um esclarecimento sobre o papel da teoria no processo de formação:

Nesse processo, o papel das teorias é o de iluminar e oferecer instrumentos e
esquemas para análise e investigação, que permitam questionar as práticas e,
ao mesmo tempo, pôr as próprias teorias em questionamento, uma vez que
são explicações sempre provisórias da realidade. (PIMENTA &
ANASTASIOU, 2002, p.179),

Entendemos que toda reflexão é acompanhada de uma ação e essa é a razão pela qual optamos pelo
termo “prática reflexiva”, concebendo que a prática é pré-requisito da reflexão, como sugere Freire
(2001 p. 60): “Toda tentativa de desenvolver um tal reconhecimento fora da práxis, fora da ação e da
reflexão, nos pode conduzir a puro idealismo. [...] O ato de conhecer envolve um movimento
dialético que vai da ação à reflexão sobre ela e desta a uma nova ação”.

Dessa forma, enfatizamos a importância da reflexão. Freire (1979) diz que a reflexão sobre as
relações que o homem estabelece com o mundo é o que caracteriza suas relações. É por sua
capacidade de se afastar, de se distanciar do contexto para com ele ficar, buscando transformá-lo ao
mesmo tempo em que é transformado é que o homem é um ser de práxis[1]. “Assim como não há
homem sem mundo, nem mundo sem homem, não pode haver reflexão e ação fora da relação
homem-realidade. (...) É, portanto, através de sua experiência nestas relações que o homem
desenvolve sua ação-reflexão.” (FREIRE, 1979, p.17-18).

O conceito de prática reflexiva surge como uma perspectiva possível dos professores interrogarem as
suas práticas de ensino. A reflexão proporciona oportunidades de voltar atrás e rever acontecimentos
e práticas. Portanto, não se trata da prática pela prática, e sim, tomá-la como potencializadora de
reflexão e construção de novas ações/saberes.

Apesar do lugar comum de que ensinar se aprende com a prática e de que ‘a
experiência vale um diploma’, sabe-se bem que a prática, por si mesma, não
resulta em aprendizagens claras. Muitas experiências no exercício
profissional não costumam redundar, ao menos não de maneira unívoca e
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direta, em uma maior qualidade dessa prática. (...) as novas modalidades de
formação foram girando em torno dos eixos básicos: a idéia da reflexão sobre
a prática (...) (ZABALZA, 2004, p. 166).

Em uma perspectiva reflexiva, o ensino é concebido como uma atividade complexa, mutante, incerta
e constituída de conflitos, de valores e aptidões que precisam de posicionamentos éticos e políticos.
Ainda, segundo Garcia (1995), o ensino reflexivo apresenta três atitudes como pré-requisitos básicos
de seu desenvolvimento: mentalidade aberta, responsabilidade e entusiasmo.

A reflexão implica abertura de espírito, responsabilidade e empenho. A
verdadeira prática reflexiva ocorre quando uma pessoa tem um problema real
para resolver e, neste caso, investiga no sentido de procurar a solução. Sendo
assim, detacamos que há “a necessidade de formar professores que venham a
reflectir sobre a sua própria prática, na expectativa de que a reflexão será um
instrumento do desenvolvimento do pensamento e da acção”. (GARCIA, 1995
p. 60)

No processo reflexivo ocorre um vai-e-vem permanente, entre o acontecer e o compreender na
procura de significar as experiências vividas. É possível afirmar que a reflexão contribui para a
conscientização dos professores e das suas teorias pessoais que orientam sua ação.

O professor reflexivo busca o equilíbrio entre a ação e o pensamento. Pensa no que faz, é
comprometido com a profissão e se sente autônomo, capaz de tomar decisões e ter opiniões. “A
primeira condição para que um ser possa assumir um ato de comprometimento está em ser capaz de
agir e refletir” (FREIRE, 1979, p.16). Uma nova prática implica sempre numa reflexão sobre a sua
experiência, crenças e valores.

Uma abordagem reflexiva valoriza a construção pessoal do conhecimento e legitima o valor
epistemológico da prática profissional, elucidando-se, assim, a prática como elemento de análise e de
reflexão do professor.

A reflexão não é um simples pensamento. É preciso passar do nível meramente descritivo ou
narrativo, exigindo um diálogo consigo próprio, com os outros e com a própria situação. É no
desenvolvimento desse diálogo com a própria prática e com ele mesmo que o professor vai se
tornando reflexivo.

Logo, não basta pensar e refletir! O crucial é fazer com que a reflexão conduza à ação
transformadora, construindo uma prática na qual haja abertura para o diálogo, para os desejos e
sonhos, tendo para com esses, um compromisso demasiado, assim, o querer faz-se ser. A formação
se faz constantemente na ação! Só se forma se estiver em formação: “só somos porque estamos
sendo. Estar é a condição, entre nós para ser” (FREIRE, 1996, p. 36).

Narrativas docentes: dizeres de professores sobre trajetórias profissionais

No contexto educacional e da formação de professores, em busca do desenvolvimento profissional,
tendo em vista os desafios postos pela sociedade, tem sido crescente a busca por uma formação que
seja sólida, contextualizada e reflexiva. A convivência cotidiana com a falta de certezas e
divergências tem impulsionado a busca pela formação, pela teorização dos saberes práticos, ou por
uma nova práxis. Neste contexto, a reflexão, a participação e o diálogo são tomados como requisitos
essenciais na formação e ação dos professores, discutindo-se a complexidade da ação docente como
um processo contínuo de mudanças. Esta perspectiva amplia a discussão através de eixos que
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indicam, além da formação, o compromisso e a autonomia do professor.

Para Alarcão (2003), a noção de professor reflexivo baseia-se na consciência da capacidade de
pensamento e reflexão, que caracteriza o ser humano como ser criativo e não enquanto mero
repetidor de práticas exteriores. Em tal concepção, é fundamental a noção do profissional como uma
pessoa que, nas situações incertas e imprevistas, atua de forma inteligente e flexível. O conceito de
professor reflexivo não se esgota no imediato da sua ação docente. Ser professor implica saber-se
quem é, as razões pelas quais se faz o que faz, conscientizando-se do lugar que ocupa na vida dos
seus alunos, na escola e na sociedade.

Consideramos a reflexão no processo de formação dos professores, uma ação potente, que possibilita
o olhar sobre o seu próprio fazer, sobre como o professor compreende essa profissão e se identifica
com ela. Nesse sentido, a fala da Professora 2, indica que durante o exercício da profissão, não é
comum vivenciar a reflexão sobre a prática docente. Em sua narrativa, diz que: “Falar de minha
escolha profissional é muito interessante, pois é a primeira oportunidade que estou tendo em refletir
sobre o assunto (PROFESSORA 2).

O início da docência é um importante momento na vida do professor. Essa etapa marca o seu
desenvolvimento profissional, pois é entrando na docência que o egresso do curso de formação
inicial de professores (seja a licenciatura ou curso normal), se torna professor. Sobre essa etapa da
vida profissional a professora 12 diz que:

Eu estava lá, cheia de dúvida e de medo, tudo era novo, eu não fazia mais
parte da plateia que me encorajava, colegas solidários, companheiros de todas
as horas, tempo bom de amizades e intrigas. Eu pensava, agora estou do outro
lado, lembro que comecei lendo um texto que falava da vida escolar, depois
fui me soltando entre as crianças que achavam tudo muito engraçado. Assim
conquistei a turma de uma forma dinâmica, ganhei confiança da turma e de
mim mesmo. Amo o que faço. Sempre falo escolhi a profissão certa, sou feliz
e procuro passar esse espírito de felicidade e satisfação para os alunos. (
PROFESSORA 12)

Nesse momento, diversos sentimentos e limitações são desvelados: insegurança, medo do novo,
dificuldade em relacionar os conhecimentos aprendidos no curso de formação com a realidade da
sala de aula, insegurança na relação com os alunos. Ao mesmo tempo, os professores em sua
trajetória constroem e reconstroem conhecimentos através dos obstáculos que enfrentam no cotidiano
profissional, nas experiências que vão acumulando nos seus caminhos formativos e profissionais.
Tais conhecimentos devem ser considerados ao se pensar sobre o saber docente e sobre a formação
continuada de professores, conforme afirma Tardif (2002):

A experiência de trabalho, portanto, é apenas um espaço onde o professor
aplica saberes, sendo ela mesma, saber do trabalho sobre saberes, em suma:
reflexividade, retomada, reprodução, reiteração naquilo que se sabe fazer, a
fim de produzir sua própria prática profissional. (TARDIF 2002, p.21).

Atualmente, discussão acerca da formação de professores está marcada pela importância de dar
visibilidade as práticas dos professores, o cotidiano escolar e a valorização dos saberes da
experiência. Assim, tecemos a relação entre teoria e prática na formação dos professores, observando
que se o trabalho destes exige conhecimentos específicos à sua profissão, faz jus que a sua formação,
em boa parte, deva basear-se nesses conhecimentos. Tardif (2003) pontua que os professores, ao
concluírem o curso, começarão a trabalhar sozinhos, aprendendo na prática a sua profissão,
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constatando, na maioria das vezes, que os conhecimentos adquiridos em sua formação não se
aplicam bem na ação cotidiana.

Ao começar estudar o pedagógico, achei que seria fácil lecionar, mas diante
da prática em sala, pude observar que não é fácil, mas também não é
impossível. Tive que rever muitas vezes meus métodos e até hoje acredito
que todo professor deve fazer essa reflexão no seu dia a dia em sua sala de
aula. Hoje tenho muitas experiências em minha vida mediante a prática. Por
isso cursei uma faculdade para ampliar meus conhecimentos já adquiridos,
aprimorando meu trabalho como docente. Nossa profissão é árdua, surgem
muitos obstáculos e espinhos no caminho, mas lá na frente sempre chegamos
aos objetivos e passamos por esses espinhos com os frutos nas mãos. Gosto
muito de ser professora, pretendo fazer ainda um mestrado ou doutorado em
educação. O que acho interessante é este círculo de aprendizagem que existe,
professores ensinam aos alunos e aprendem com eles. Ensinar é um ato de
amor (PROFESSORA 7)

Na reflexão sobre a ação, toma-se a própria ação como objeto de reflexão. É ao refletir sobre a ação
que se conscientiza do conhecimento tácito, que se procura crenças errôneas e que se reformula o
pensamento. A reflexão sobre a ação é um componente essencial na formação dos professores. O ato
de refletir sobre a ação proporciona uma aproximação entre prática e teoria, pois, ao refletir sobre a
ação, pensa-se retrospectivamente sobre o que se faz, questionando-se a respeito da ação, como
afirma Alarcão (1999):

Quando reflectimos sobre uma acção, uma atitude, um fenômeno, temos
como objeto de reflexão a acção, a atitude, o fenômeno e queremos
compreende-los. Mas para os compreendermos precisamos analisar à luz de
referentes que lhes deem sentido. Estes referentes são os saberes que já
possuímos, frutos da experiência ou da informação, ou os saberes à procura
dos quais nos lançamos por imposição da necessidade de compreender a
situação em estudo (...). É nesta interacção que reside para mim a essência da
relação teoria-prática no mundo profissional dos professores. (ALARCÃO,
1999 p.179).

No cerne dessa discussão, evidencia-se a importância da formação sólida de professoras, que seja
continuada, reflexiva, dialogada e compartilhada com os pares da profissão e da comunidade escolar.
Nesse sentido, tomar os saberes teóricos como lentes para analisar, refletir e transformar a própria
prática.

As discussões promovidas no campo da profissionalização docente também levam em consideração
que, ao longo dos anos, as profissões passam por transformações. Tardif e Lessard (2008) fazem
referência a este tema quando concebem o trabalho docente em três dimensões, que se interpenetram,
presentes nessa trajetória: vocação, ofício e profissão. Para estes autores, tais dimensões não se
apresentam como uma sucessão de etapas ao longo da história, mas como dimensões fundamentais
do trabalho docente. Desse modo, a transição/evolução na profissão é percebida como: “[...] um
processo de complexificação e de recomposição de trabalho que tenta reconhecer e incorporar
dimensões de certo modo intrínsecas à atividade docente”. (TARDIF; LESSARD, 2008, p. 256).

A verdadeira formação se desenvolve no espaço da escola. Vocação e os conhecimentos construídos
na Universidade são fundamentais, no entanto, só serão eficazes se o professor conseguir
incorporá-los a sua dinâmica pessoal e a sua prática.
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Vejamos como os professores se expressam sobre a vocação para o trabalho docente:

A profissão de professora acredito que é hereditário; pois na família de meu
pai meus três tios foram professores, apenas meu pai não seguiu a profissão.
Hoje me realizo no que faço, procuro exercê-la da melhor forma possível,
apesar dos meus 32 anos no exercício de sala de aula sem nunca ter me
ausentado. (PROFESSORA 2)

Eu me tornei professora, acho que foi por vocação, lembro-me de uma
infância pobre não tinha incentivo nem estímulo, pois sou filha de pais
analfabetos e a única formação que eles me passavam é que era pra estudar,
mas não sabia para quê. Fiquei adulta, me casei e fui morar em uma pequena
cidade do interior que não tinha muitas opções de emprego, resolvi fazer o
magistério, abracei a carreira e estou atuando ha dez anos [...], foi uma
questão de gosto mesmo, em que descobri que ensinar faz parte da minha
vida, pois sou apaixonada pelo que faço. (PROFESSORA 1)

Sou professora a mais de 20 anos. Me tornei professora acho que por mera
vocação, pois desde criança sempre gostei de brincar de escolinha e claro eu
era a professora. Aos 13 anos comecei a ensinar reforço escolar e ensinava
por prazer, quando uma daquelas crianças aprendia algo, eu me sentia como
se estivesse ganhando algum presente, era muito gratificante para mim.
Terminei o 2º grau (científico) mas sempre pensei em ser professora e onde
morava não havia escola para professores, não pensei duas vezes, vim para
João Pessoa, fiz o pedagógico. Já no 1º ano fui convidada por uma professora
para ensinar na sua escola, me senti maravilhada com o convite e ao terminar
o pedagógico fui mais além fiz o curso de supervisão escolar na UFPB, mas
atuo como professora. (PROFESSORA 4)

Percebemos na narrativa da professora 4 que a vocação não descartava a necessidade de formação,
preparação e profissionalização. Desse modo, é possível afirmar que a elaboração da docência como
vocação não implicava desqualificação profissional do professor. Antes, implicava o compromisso
de aprimorar e multiplicar os talentos mediante formação continuada. Também para a professora 4
fazer-se mestra era um processo contínuo que não foi negligenciado. Compreendendo a necessidade
de assegurar sua identidade profissional e imprimir-lhe um estatuto, deu seguimento a sua formação.

Eu me tornei professora porque na época a mulher poderia escolher essa
profissão, era a única profissão para mulher.[...] meu pai sempre dizia que
mulher não era para estudar, era só para cuidar de casa e dos filhos. Como
história a minha formação foi muito conturbada, pois fiz a escolha, mas tive
de fugir de casa para conseguir minha profissionalização. (PROFESSORA 5)

Certamente a profissionalização da Professora 5 foi facilitada pelo fato da docência ser considerada
uma continuidade do lar, ligada ao estereótipo de mulher criado pela sociedade (boa mãe, abnegada,
delicada, pura). Embora reforçasse o estereótipo feminino, essa visão colocou mulheres como ela no
caminho da profissionalização.

O magistério, comparado à maternidade, tinha como representação a figura da mulher, pois esta,
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sendo responsável pela educação dos filhos, era a pessoa mais apropriada para ensinar, ao agir com
brandura, amor e compreensão com os seus filhos e alunos. Sendo o magistério uma continuação do
lar, visto como ocupação essencialmente feminina, desenvolveu-se como espaço para a
profissionalização da mulher. A professora era considerada a segunda mãe dos alunos, criando
possibilidades para a mulher exercer a sua função paralela aos afazeres domésticos.

Eu fui ser professora porque precisava, trabalhava na minha casa, éramos 8
pessoas. Uma família grande com muita dificuldade, eu fui fazer o curso de
professora para ajudar na despesa da casa. Fui gostando e já vai fazer 20 anos
e não sei fazer outra coisa a não ser ensinar. ( PROFESSORA 6)

Muitas vezes a escolha da profissão docente não foi determinada por um desejo pessoal, pela
vocação ou ainda pela representação que se tem do professor. A necessidade de trabalhar imposta
pela condição social de suas famílias levou muitas professoras para a sala de aula.

Desde a infância sempre tive a ideia dessa profissão, pois minha mãe era
professora e eu sempre a via rodeada de livros e cadernos. Então fui
crescendo, estudei e sou hoje uma professora. Mas, hoje penso em mudar de
profissão por não ser valorizada. Infelizmente, irei deixar o que gosto de
fazer em busca de condições melhores de vida. (PROFESSORA 9)

No exercício da profissão docente os professores enfrentam desafios das mais variadas ordens, seja
pela desvalorização da profissão, refletida em baixos salários, pelos dilemas inerentes a prática
pedagógica ou mesmo por questões subjetivas de identificação. Nesse sentido, concordamos com
Freire (1996) quando reconhece que não é possível desgostar do que faço sob pena de não fazê-lo
bem. Quando desrespeitado como educador e no desprezo a que é relegada a prática pedagógica, não
tenho porque despreza-la e exercê-la mal, desrespeitando a profissão e os educando. “A minha
resposta à ofensa à educação é a luta política consciente, crítica e organizada contra os ofensores.
Aceito até abandoná-la cansado, à procura de melhores dias” (FREIRE, 1996, P.27). Permanecendo
nela, a busca pela profissionalização docente seria o caminho para o enfrentamentos inerentes a
profissão.

Sou professora, há 16 anos. Na minha infância adorava ensinar meus colegas
de sala, tendo alegria em ajudá-los. Em minha adolescência, vi minha irmã,
lecionar na escola que ela estudou. E era maravilhoso, ver direção,
professores elogiar seu trabalho. Aos poucos fui percebendo que este era
também meu caminho. Então aos 16 anos, consegui meu 1º emprego como
auxiliar de professora, até que me formei, e em pouco mais de 3 anos, tornei
titular da sala. Foi um grande presente, principalmente por trabalhar com
crianças da educação infantil. Mas o sonho não terminou por aí, queria algo
onde pudesse expressar melhor toda minha luta e vitória. Hoje aos 32 anos,
fiz o concurso do município e sou efetiva. E na verdade só agora que
descobri o verdadeiro sentido da palavra “PROFESSOR” – “Educadora com
muito orgulho”. ( PROFESSORA 10)

Na narrativa da professora 10 o exercício da profissão é realização, mas também afirmação do que
ela é, e do que faz. Sua escrita sugere a identificação com a profissão, que é para ela modo de pensar,
sentir e agir.
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Conclusão

Nesse trabalho procuramos desvelar e contextualizar inúmeras experiências, valorizando-as diante da
elaboração do tempo presente, para construir o vivido na perspectiva de esclarecer, em parte, a
trajetória profissional dos professores que fizeram parte de um projeto de formação continuada.

Considerado importante para a investigação educacional, o trabalho com as memórias dos
professores permite o retorno ao sujeito, que não implica uma visão idealista, mas ao contrário, a
afirmação da subjetividade do conhecimento. (NOVOA, 1995).

No trabalho com as memórias procuramos valorizar os professores como sujeitos de suas histórias.
Essa foi uma preocupação constante nas ações empreendidas no projeto de formação continuada. Ao
refletir sobre suas próprias histórias de vida, os professores dão a conhecer aquilo que Nora (1997)
aponta como elos entre a história que fizeram e a história que os fizeram.

Ao escrever sobre seu trabalho, apropriamo-nos de suas histórias e de uma parte importante de suas
vidas, reconstruindo também a cultura, o tempo, a história. Nesse processo, buscamos valorizar os
professores como sujeitos da história no/do cotidiano escolar, além de registrar e conservar parte da
memória profissional docente.

Compreendemos que a formação dos professores não se constitui por simples acumulação de
saberes, mas sim por meio de um trabalho de reflexão crítica sobre as práticas e de construção
permanente de uma identidade pessoal. Por isso é tão importante investir na pessoa e dar um estatuto
ao saber de suas experiências. Os professores ao se disporem a narrarem suas trajetórias de vida
como uma das atividades desenvolvidas no projeto, também produzem a sua profissão e são autores
de suas histórias profissionais.

É certo que a formalização, a partir da palavra escrita, altera substancialmente o significado real da
prática cotidiana, e no caso dos professores em foco, há uma tendência em idealizar o fato vivido,
selecionando alguns eventos e silenciando outros, mas há que se destacar o quão significativo foi
para tais professores, se verem na condição de falar de si, de como se tornaram profissionais.

A pesquisa sobre a história da educação brasileira, escrita a partir dos professores e de suas histórias
de vida se constitui, portanto, em um fator de formação que contribui para a superação da idealização
projetada do professor como sujeito a-histórico, enquadrado em um plano abstrato que congela e
ignora a sua história e a do outro.

Na narrativa dos professores procuramos perceber as marcas com as quais os professores se
constituíram como sujeitos na tessitura da história. Trabalhar com as histórias de vida de professores,
entendendo-as como processo de formação e auto-formação, também permite identificar os
processos de aquisição do saber e de revalorização epistemológica da noção de experiência.

Como pesquisadoras dessas histórias, o que nos moveu na elaboração deste trabalho foi a convicção
de que possibilitar espaço de reflexão aos professores para falarem sobre si, sobre sua vida
profissional, sobre as suas escolhas, é um caminho fértil de se discutir a formação docente e a
construção dos processos identitários, do ser e estar na profissão.
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