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RESUMO

Este artigo objetiva discutir o papel do professor na perspectiva da formação e de sua profissionalização. O processo formativo no
magistério ultrapassa as barreiras temporais e remonta ao seu processo de escolarização. O que fica guardado na memória pode
despontar no percurso da formação inicial e continuada. Este estudo possui uma abordagem qualitativa e se fundamenta no método
biográfico. A metodologia utilizada na fase inicial foi uma pesquisa bibliográfica sobre a temática apresentada e numa segunda fase a
coleta de dados foi realizada através de entrevistas narrativas semiestruturadas. Esta trajetória de análise busca socializar reflexões que
apontem para a profissionalização docente como uma condição de elevação da autonomia e da valorização do professor.

ABSTRACT

This article aims to discuss the teacher&39;s role in the perspective of training and its professionalization. The training process in
teaching goes beyond temporal barriers and goes back to its schooling process. What is stored in memory may emerge in the course of
initial and continuing formation. This study has a qualitative approach and is based on the biographical method. The methodology used
in the initial phase was a bibliographic research on the theme presented and in a second phase the data collection was performed
through semi-structured narrative interviews. This trajectory of analysis seeks to socialize reflections that point to the
professionalization of teachers as a condition of elevation of autonomy and appreciation of the teacher.

RESUMEN

Este artículo tiene como objetivo discutir el papel del profesor en la perspectiva de la formación y su profesionalización. El proceso de
capacitación en la enseñanza va más allá de las barreras temporales y vuelve a su proceso de escolarización. Lo que se almacena en la
memoria puede surgir en el curso de la formación inicial y continua. Este estudio tiene un enfoque cualitativo y se basa en el método
biográfico. La metodología utilizada en la fase inicial fue una investigación bibliográfica sobre el tema presentado y en una segunda
fase la recolección de datos se realizó a través de entrevistas narrativas semiestructuradas. Esta trayectoria de análisis busca socializar
reflexiones que apuntan a la profesionalización de los docentes como condición de elevación de la autonomía y apreciación del
docente.
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INTRODUÇÃO

Na sociedade contemporânea os meios de comunicação nunca foram tão multiplicados e assim também os motivos para o acesso à
informação. Em nenhum outro tempo foi tão fácil emitir mensagens “de uma ponta a outra do mundo, mas simultaneamente a recepção
é cada vez mais problemática [...]” (WOLTON, 2006, p. 15). A informação tem sido confundida com a comunicação e trocar uma
maior quantidade de mensagens o mais rapidamente possível com um maior número de pessoas é tida como aquele que está nas redes,
e mais que isso, está em comunicação. O autor citado, todavia, adverte: Ninguém duvida que as trocas de informações são mais
eficazes, mas não indica comunicação, nem sequer, sua melhoria. Num tempo em que a quantidade de informações tem sido tão
rápidas, apressadas e facilmente acolhidas, nunca, se leu e escreveu tanto, provavelmente com a mesma velocidade da força dos
ventos, e como o vento, tudo é muito fluido, sem consistência. Numa época em que a formação e atuação do professor têm sido
profundamente afetadas e, ao mesmo tempo, ressaltadas na sua necessidade fundamental, elevam-se as incertezas e, com elas,
igualmente, a importância da discussão partilhada, do encontro com o outro, da esperança na caminhada. Nesse cenário, entre tantos
apelos de mudança, a Educação ganha destaque, e neste campo, a necessidade de formação do professor e o ofício de professorar
pedem licença.

Este artigo objetiva discutir o papel do professor na perspectiva da formação, do exercício do seu ofício e de sua profissionalização. O
processo formativo de um professor ultrapassa as barreiras temporais, bem antes da sua formação inicial, remonta seu processo de
escolarização. Tudo começa ali, quando os modelos iniciais são apresentados, desde a mais tenra idade. Os primeiros professores, as
experiências como aluno, as primeiras influências que se cristalizam e muitas vezes até definem as práticas pedagógicas do futuro
docente. “Se é certo que o esquecimento faz parte da memória é, certo, igualmente, que tanto mais esquecido, tanto menos
conhece&8208;se a si mesmo, tanto menos bocadinhos de educação se fazem” (ROMÃO, 2016, p. 1233). Deste modo, o que fica
guardado na memória possui singeleza e muitas vezes, quando resgatado, desponta no processo de formação inicial e continuada.
Assim, o desenvolvimento humano se faz na medida em que o caminho se faz ao caminhar, quando as experiências vividas e refletidas
vão gerando fragmentos mnemônicos de melhoramento de si. Segundo Romão (2016),

Quanto mais aguçadas as lembranças adormecidas e até esquecidas na gaveta dos guardados; tanto mais outras
interferências acrescentarão ao caminho perscrutado de formação. E tanto mais, ainda, alimenta o debate em prol
da causa educativa e, sinaliza novos caminhos para lidar melhor com os desafios que dormitam nas práticas
educativas. (ROMÃO, 2016, p. 1235)

As experiências do passado são como fios e linhas entrelaçados que se revelam como marcas do presente que serão impressas no
futuro. Este entrelaçamento se materializa no processo formativo e sinaliza como cada professor, em suas itineranças de vida, chegou a
ser. Nóvoa sintetiza este processo da seguinte maneira:

Aqui estamos. Nós e a profissão. E as opções que cada um de nós tem de fazer como professor, as quais cruzam
a nossa maneira de ser com a nossa maneira de ensinar e desvendam na nossa maneira de ensinar a nossa
maneira de ser. É impossível separar o eu profissional do eu pessoal. (NÓVOA, 1992b, p. 17)

Em meio a um cenário onde se delineia a intensificação do processo de desvalorização no exercício do magistério e de implementação
de políticas públicas, que não são legitimadas no contexto escolar, onde a formação superior está ameaçada e nem mesmo a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9394/96) é respeitada, onde os cursos de Licenciatura estão ameaçados, onde as
ciências humanas são desdenhadas pela pasta que tem o dever maior de defendê-las, onde pesquisa e debates voltados para a formação
humana e melhoria da humanidade não são levadas em consideração, o que discutir sobre formação docente? Como analisar a
formação em um contexto de total sucateamento das universidades públicas e uma redução do acesso a nível superior, sobretudo para
os cursos de licenciatura? Acrescente-se que não basta apenas garantir o acesso, mas assegurar o acesso com permanência e conclusão.
Conclusão, todavia, com perspectivas de ação e intervenção de melhoria da sociedade.

Pensar a formação na perspectiva daquilo que ajustada ao ser e fazer docente se apresenta como um caminho profícuo para um começo
de conversa. Num cenário de sucessivos deboches do trabalho docente, em que são projetadas tempestuosas mudanças, a crise do
mal-estar afeta ao ser professor e só tende a aumentar. Todo projeto que se lança, toda palavra que se diz, toda ação que se impõe
respinga não somente no caminho perscrutado de formação, mas na sua prática, no interior da escola básica. Tudo que daí é gerado
instala-se no ensino superior e atinge, com efeito, os estudantes, de modo geral, em todos os níveis e em todas suas etapas, tenha ele o
nível de consciência que venha a ter – da educação infantil (desde a creche) ao ensino médio, passando pelo ensino fundamental. O
nível básico de educação não está blindado das medidas que atingem o nível superior. Muito pelo contrário. Quanto mais o ensino
superior for melhor atendido nas suas frentes que o justifica – ensino, pesquisa e extensão, tanto mais e melhor será a base do nível
antecedente. Este nível precisa de profissionais adequadamente qualificados e credenciados para sua função.

Estas considerações repercutem, com efeito, não somente no tipo de alunos que estamos preparando na escola básica, mas, igualmente,
no perfil de professores que estamos preparando para preparar este aluno. Gera, assim, outras crises, entre as quais, crise de profissão,
a atuação e identidade docente. Para Castells (2018), “toda e qualquer identidade é construída”. A questão principal, acrescenta,

[...] diz respeito a como, a partir de que, por quem, e para que isso acontece. A construção de identidades vale-se da
matéria-prima fornecida pela história, geografia, biologia, por instituições produtivas e reprodutivas, pela memória coletiva e
por fantasias pessoais, pelos aparatos de poder [...]. (CASTELLS, 2018, p. 55)

A construção da identidade é resultado de histórias pessoais e coletivas, experiências de vida, da forma como as condições objetivas de
ação permite que a vida seja organizada, das forças e influências nas andanças e busca de transformação e, entre outros, “ocorre em um
contexto marcado pelas relações de poder” (CASTELLS, 2018, p. 55). O rosto da profissão de professor e do profissional que por esta
profissão responde, é notadamente afetado por estas relações. O lugar da profissão de professor em relação às demais é ainda mais
distanciado e desvalorizado por aqueles que, esquecidos que dela dependeu para ter consciência de si, da realidade e do mundo, dos
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seus efeitos continua a depender para se afirmar e ser aprovado pela sociedade em que se insere. “Não basta que me considere
competente, é necessário que os outros me reconheçam como tal”. (DUBAR, 1991, apud CARROLO, 1997, p. 27). Esquece-se ainda,
que dela dependeu para fazer elevar seus horizontes e sua condição humana de ser. Não basta que me reconheça útil e importante no
meu ofício, é necessário que a sociedade também exercite este reconhecimento e entre na luta pela educação de qualidade e para todos.
Entrar nessa luta, é entrar na luta de valorização do trabalho docente e sua formação. Conforme Esteve (1999),

É evidente que se podem conseguir algumas melhorias importantes através dos programas e das técnicas de formação do
professorado. Mas não se poderá pôr fim ao desajustamento e ao mal-estar dos professores sem que a sociedade reconheça e
apoie o seu trabalho, em todos os aspectos. A chave do mal-estar docente está na desvalorização do trabalho do professor,
evidente no nosso contexto social, e nas deficientes condições de trabalho do professor na sala de aula, que o obrigam a uma
actuação medíocre, pela qual acaba sempre por ser considerado responsável. (ESTEVE, 1999, p. 120)

É evidente também, que muito do que a pasta que exerce maior poder sobre a educação no país, bem como os profissionais que por ela
responde, tem parte grande nisso, conforme muito bem diz a ética kantiana, se os grandes e muitos soubessem e fizessem mais pela
educação, saberiam até onde poderíamos chegar por este caminho. A educação não se faz por si só e sem a ação de muitos. Entre esses
muitos, estão os professores e tudo que daí exige-se – boa formação, boas condições de trabalho, garantias de carreira, salários dignos.

Diante disso, se faz legítimo considerar a necessidade de formação do professor – formação em nível superior, formação com pesquisa,
com profissionais habilitados e selecionados criteriosamente para esta função. Importa lembrar que o termo necessidade, embora nem
sempre compreendido, é uma palavra adequada para este apelo. Para Rodrigues e Esteves, não se trata de determinar bipolarmente a
distância entre o que é e o que deveria ser, mas de identificar as necessidades percebidas pelas pessoas ou grupos (1993, p. 13). Assim,
o termo necessidade implica naquilo que é “imprescindível ou inevitável”. Nesses termos indaga-se: Em que medida a formação do
professor é atendida na sua necessidade? Necessidade no sentido aqui ressaltado – sem o que desintegraria a formação e ofício
docente. Necessidade fundamental no sentido apresentado pelos autores citados, sem o que se não for atendida provoca o fracasso e,
portanto, “desintegração do ser humano”. A formação de professor é uma necessidade e sua profissionalização está a exigir igual
necessidade. Ambas se engendram e, nesse engendramento, ganha vulto a identidade da formação em destaque.

O processo de profissionalização ocorre no exercício do ofício docente e se imbrica na sua formação identitária. “A identidade não é
um dado adquirido, não é uma propriedade, não é um produto. A identidade é um lugar de conflitos, é um espaço de construção de
maneiras de ser e estar na profissão” (NÓVOA, 1992b, p. 16). Ao se empreender esta trajetória de análise, intenta-se socializar
reflexões que apontem para a profissionalização docente como uma condição de elevação da autonomia e da valorização do professor
a começar dele mesmo!

FORMAÇÃO DOCENTE: IMPRESSÕES DEIXADAS PELO TEMPO

As influências do colonizador marcaram o processo de organização do sistema educacional no contexto do Brasil e se materializaram
historicamente no que se refere à formação docente. Estas aproximações, que inicialmente foram impostas pela postura colonizadora
da metrópole portuguesa, deu origem a um povo que em suas peculiaridades apresenta indícios culturais e simbolismos daqueles que
aqui estavam e se entranharam com aqueles que aqui chegaram.

Isto se evidencia em contextos mais recentes, não sendo no momento necessário se reportar a recortes temporais mais antigos. Na
primeira metade do século XX experiências de ditaturas políticas deixaram suas marcas e sequelas em diversas esferas, inclusive na
Educação. Segundo Oliveira (2011, p. 45) “[...] o processo crescente de difusão da escolarização brasileira aprofundou a demanda por
mão-de-obra qualificada no exercício da docência e consequentemente pela necessidade de formação do professor”. A formação
docente, antes atrelada ao ensino das escolas normais, agora se expande para o espaço institucionalizado do ensino superior.

A expansão dos sistemas educativos na segunda metade do século XX gerou uma necessidade de ampliação das unidades escolares e
da oferta de vagas nas escolas. Era mister também uma ampliação dos cursos para a formação de professores que atendesse a esta
demanda. O aligeiramento destes processos formativos gerou graves impactos no sistema educativo e, consequentemente, no estatuto
da profissão docente. Souza (2008) salienta que,

[...] a torrente de mudanças que assolaram as escolas públicas em pouco tempo – o crescimento excepcional do
número de alunos matriculados, a renovação e ampliação do quadro docente, as pressões para modificação dos
métodos de ensino e as estratégias de redução dos índices de evasão e repetência aliados aos baixos salários dos
professores, precárias condições de trabalho e da rede física – redesenharam o quadro da educação pública,
anunciando a emergência de uma nova cultura escolar e reiterando a percepção social de falência do ensino no
país. (SOUZA, 2008, p. 283)

O processo de democratização da educação teve como produto uma queda na qualidade de ensino que determinou a implementação de
Programas de Avaliação Institucional para um maior controle do Estado em relação aos resultados das políticas públicas
implementadas. A introdução “[...] de modelos racionalistas de ensino constituiu a resposta possível face à expansão dos sistemas
educativos na 2ª metade do século XX. Tratou-se de uma resposta útil, mas simplista” (NÓVOA, 1992b, p. 14). A formação docente
tecnicista determinará uma distância entre o professor como pessoa e como profissional. Neste contexto Libâneo et al. (2008), destaca:

A modernização educativa e a qualidade do ensino, nos anos 90, assumiram conotação nova, ao se relacionarem
à proposta neoconservadora que inclui a qualidade da formação do trabalhador como exigência do mercado
competitivo em época de globalização econômica. (LIBNEO, et al., 2008, p.139)

Diante desta breve análise observa-se que um dos principais resultados das mudanças implantadas no cenário educacional nos
contextos apresentados foi a configuração de uma crise na identidade do professor. A convivência e aproximações entre aqueles que
constroem os espaços educativos cotidianamente superam a lógica da racionalidade e a centralidade do conhecimento nos espaços
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acadêmicos (NÓVOA, 1992b). A visão do exercício do magistério enquanto mecanismo para se alcançar metas institucionais dá lugar
a uma maior atenção à singularidade do professor como pessoa, como ser humano. Este tem sido um tempo onde a afirmação de
Jennifer Nias contempla de maneira ímpar este olhar: “O professor é a pessoa; e uma parte importante da pessoa é o professor” (1991,
apud NÓVOA, 1992b, p. 15).

Neste mesmo pensamento Arroyo (2000) discorre em seus escritos sobre o quanto a docência é humana. O professor é tão humano
quanto o aluno. Seu ofício é carregado de saberes, mas também de histórias, de limites e possibilidades. Cabe-lhe ensinar matérias que
sejam utilizadas na vida de seus alunos, mas é seu dever sobretudo, revelar-se às novas gerações, revelar a humanidade, a cultura, os
significados do que se aprende. Revelar, enfim, suas trajetórias de vida. “Descobri que os adolescentes e jovens têm muita vontade de
saber sobre minha vida [...], minhas inquietações, meus tempos de adolescência e juventude. Esperam que revele meu percurso
humano” (Prof. de Biologia, apud ARROYO, 2000, p. 66).

Evidente que há diferentes tipos de professores, alguns mandonistas e arrogantes, outros que em vez de suscitar a curiosidade do aluno,
trava, bloqueia, amedronta e, com efeito, paralisa a sua capacidade de aventurar-se. É necessário que o professor crie possibilidades de
que “[...] o educando mantenha vivo em si o gosto da rebeldia que, aguçando sua curiosidade e estimulando sua capacidade de
arriscar-se, aventurar-se [...]” (FREIRE, 1996, p.28). O professor é, ou teria que ser, nas suas ações, nos seus gestos, no seu olhar, nas
suas aulas, profundamente humano. É imperativo ensinar saberes e significados. Saberes que se ensina também, por meio da
corporeificação do exemplo, pois o ofício do professor é um ofício impregnado de palavras que também dizem por meio de gestos, de
olhares, de sentimentos, de sentidos, de diferentes jeitos de responder e ser durante o processo em que se constitui a relação professor e
aluno. E, assim, revela-se e afirma-se a humana docência. E, uma vez, humana, também cheia de limites e possibilidades.

A FORMAÇÃO DO PROFESSOR SE CONSTRÓI NA CAMINHADA

Pensar o professor como pessoa é se apropriar de uma dimensão formativa onde o docente é o seu principal gestor. Não são poucos os
caminhos percorridos para tornar-se professor (ROMÃO, 2018). Esta formação se faz na trajetória de vida que não se materializa
apenas nos espaços formais da academia. São outros tempos vividos, onde as experiências e os saberes são adquiridos no processo de
escolarização e no cotidiano da existência. Conforme Souza (2006, p. 35) “[...] os saberes da experiência demarcam na nossa memória
a aprendizagem que nos constitui como pessoas e como profissionais”.

Nesta perspectiva o professor se vê como ator e autor da sua própria história que se engendra com muitas histórias alheias. E, isto,
legitima sua práxis e consolida uma estima de si mesmo, um olhar de valorização que brota da sua caminhada na vida e produz
matéria-prima para o exercício de uma docência validada por uma postura madura e profissional de quem sabe o lugar de onde fala e
para quem fala.

Neste sentido Nóvoa (1992b, p. 16) levanta indagações bastante pertinentes que ancoram estas reflexões: “Como é que cada um se
tornou no professor que é hoje? E porquê? De que forma a acção pedagógica é influenciada pelas características pessoais e pelo
percurso de vida profissional de cada professor?”. As respostas para estas perguntas perpassam pela dimensão do eu pessoal e do eu
profissional, categorias cunhadas pelo autor supracitado e que se apresentam como subsídios para esta análise. O eu de uma pessoa não
se fragmenta, pelo contrário, a individualidade de um ser humano se compõe de diversas interfaces que no conjunto formam o ser.
Garcia (1999, p. 28) afirma “[...] que os professores, enquanto profissionais do ensino, desenvolvem um conhecimento próprio,
produto das suas experiências e vivências pessoais, que racionalizaram e inclusive rotinizaram”.

Desta maneira, deve-se considerar a epistemologia da prática como um fator preponderante no processo formativo que se efetiva na
trajetória do professor. O exercício da docência se materializa numa práxis resultante do entrelaçamento das mais diversas
experiências, pessoais e profissionais. Esta materialidade se legitima como processo formativo e personaliza a postura do professor, o
identifica. Isto é visível nesta análise de Nóvoa:

A resposta à questão, Porque é que fazemos o que fazemos em sala de aula?, obriga a evocar essa mistura de
vontades, de gostos, de experiências, de acasos até, que foram consolidando gestos, rotinas, comportamentos
com os quais nos identificamos como professores. (NÓVOA, 1992b, p. 16)

Nesta caminhada, neste ser e fazer docente, a formação vai se configurando. É importante destacar que este processo formativo não
ocorre de maneira isolada, visto que o trabalho docente ocorre em um ambiente coletivo. As trocas estabelecidas nos espaços
escolares, onde se materializam a práxis pedagógica, é um constructo de saberes, onde ao mesmo tempo o professor exerce o papel de
formador e também é formado, seja em relação aos seus pares, seja em relação aos seus alunos. Freire (1996, p. 26) corrobora este
pensamento ao afirmar que “quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. [...] Ensinar inexiste sem aprender e
vice-versa e foi aprendendo socialmente que, historicamente, mulheres e homens descobriram que era possível ensinar”. Garcia (1999)
salienta que o processo formativo não se realiza apenas de modo autônomo e traz a contribuição de Debesse (1982) que distingue os
processos formativos da seguinte maneira:

A autoformação é uma formação em que o indivíduo participa de forma independente e tendo sob o seu próprio
controlo os objetivos, os processos, os instrumentos e os resultados da própria formação. A heteroformação é
uma formação que se organiza e desenvolve “a partir de fora”, por especialistas, sem que seja comprometida a
personalidade do sujeito que participa. Por último, a interformação define-se como “a acção educativa que
ocorre entre os futuros professores ou entre professores em fase de actualização de conhecimentos” [...]. (1982,
p. 29-30, apud, GARCIA, 1999, p. 19-20)

Neste ensinar e aprender, a formação do professor vai se delineando, tomando forma, sob o prisma da sua individualidade, nas
andanças através das interações nos espaços formais de interlocução de saberes, nos diálogos e nas trocas com o outro, no contexto da
coletividade.
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O EXERCÍCIO DO OFÍCIO E A PROFISSIONALIZAÇÃO SE FAZEM NO CAMINHAR

Um professor se faz como se fazem construções, erguem-se os grandes monumentos, ajuntam-se e carregam-se as pedras para as
grandes muralhas, projetam-se os grandes mosteiros, realizam-se as grandes conquistas, e percorrem-se, em romarias, longos caminhos
(ROMÃO, 2018). O ofício docente se materializa no espaço escolar, no contexto da sala de aula. Seu início, porém, não se dá na aula.
Muito antes de chegar até o aluno, o professor já está com ele enquanto elege os saberes, decide sobre que caminho trilhar, seleciona as
tecnologias das quais vai se valer, reflete as estratégias de ação na direção de atrair o aluno para a aprendizagem objetivada. No ensinar
e no aprender (FREIRE, 1996) o professor vai corporificando uma prática que pode ser visualizada até mesmo no seu agir e no seu
falar. “Cada um tem seu modo próprio de organizar as aulas, de se movimentar na sala, de se dirigir aos alunos, de utilizar os meios
pedagógicos, um modo que constitui uma espécie de segunda pele profissional” (NÓVOA, 1992b, p. 16).

A sala de aula, é o lugar onde saberes e fazeres são partilhados durante o percurso formativo do aluno. Souza Neto (2005) possui uma
maneira muito peculiar de descrever este ambiente:

[...] sendo a oficina o templo em que os rituais de um dado ofício se realizam, poderíamos então dizer que certos
fazeres e saberes estão sempre situados quando se conjugam enquanto aquela ação consciente que produz objetos
materiais e imaterialidades simbólicas. Ao dizer situados, pressupõe-se a perspectiva de um lugar de onde, a
partir desse processo que inclui rituais constitutivos de coisas e ideias, instituem-se regras, códigos, relações que
identificam, naqueles que fazem a oficina funcionar, os sujeitos que são feitos pelo ofício que executam.
(SOUZA NETO, 2005, p. 250)

A sala de aula é o lugar onde a identidade professoral se materializa por meio de ritos e normas de conduta que normalmente são
instituídas nas relações estabelecidas entre docente e alunos. Neste espaço o professor não tem como passar despercebido, pelo
contrário, ele deve ser notado, observado, avaliado, sentido, ouvido, criticado e, sobretudo, admirado. Nenhum professor passa pelo
aluno sem deixar suas marcas, disso já advertia Paulo Freire (1996). Marcas que trazem o riso, marcas que trazem a dor. Marcas de um
professor amigo, marcas de um professor autoritário, marcas de um professor que sabe do seu ofício, marcas do professor que tem a
profissão como “um bico”. Marcas de um professor feliz. Marcas de um professor amargo. Marcas de um professor que o aluno quer
ter por perto. Marcas de um professor que o aluno que ver longe de si. Marcas daquele professor que antecipa a aula na direção de não
encerrá-la quando seu tempo se finda. Marcas, portanto, daquele professor que se eterniza na lembrança do seu aluno. O trabalho de
professorar, numa perspectiva progressista de educação, implica em relação.

O outro que me complementa, me diz o que não sei, eleva minha condição de ser (ROMÃO, 2019). Estabelecer laços é condição do
ensinar de mãos dadas com o aprender. São os laços que nos definem e fortalecem nossa condição humana. “São os laços que situam
cada um de nós em uma composição concreta entre os semelhantes, em função dos quais o ‘outro’ adquire um valor concreto para nós
e nós para ele” (SACRISTAN, 2002, p.110). O autor, ainda diz muito mais ao afirmar que os laços “são o primeiro impulso graças ao
qual nos sentimos reconhecidos como pessoas, o que nos leva aos demais, a estar e viver com eles, a gostar deles, e respeitá-los, a
cooperar, a compartilhar e a fazer coisas por eles” (SACRISTÁN, 2002, p.111). Nessa direção conclui-se que a base dos vínculos
sociais, e, com efeito, das relações com os demais, insere-se na reciprocidade, em ser sensível aos outros e vice-versa, isto é, no
combate a indiferença. Não há docência protegida na neutralidade. Sobre a atividade do magistério, Freire (1996) destaca:

Minha presença de professor, que não pode passar despercebida dos alunos na classe e na escola, é uma presença
em si política. Enquanto presença não posso ser uma omissão mas um sujeito de opções. Devo revelar aos alunos
a minha capacidade de analisar, de comparar, de avaliar, de decidir, de optar, de romper. Minha capacidade de
fazer justiça, de não faltar à verdade. Ético, por isso mesmo, tem que ser o meu testemunho. (FREIRE, 1996, p.
110)

Não sendo assim, significa que este professor enquanto sujeito não tem sido identificado pelo ofício que executa. Segundo Souza Neto
(2005, p. 254), “[...] o ofício é antes de tudo um dever e exige uma certa disciplina [...]. Por ofício temos a obrigação de fazer o melhor
que pudermos aquilo que nos identifica como profissional em uma determinada área”. Deste modo, na perspectiva do exercício de um
ofício, as diversas ações desenvolvidas pelo professor no contexto da sala de aula lhe conferem um estatuto profissional e uma
identidade docente que são permeados de responsabilidade. Freire (1996) salienta que o educador lida com gente e não com coisas, por
isso a sua profissão se reveste de um alto nível de responsabilidade ética. O ofício docente se concretiza em um espaço, que se
denomina pedagógico e este espaço “[...] é um texto para ser constantemente ‘lido’, interpretado, ‘escrito’ e ‘reescrito’” (FREIRE,
1996, p. 109).

Para Nóvoa (1992b, p. 17) “o processo identitário passa também pela capacidade de exercermos com autonomia a nossa atividade,
pelo sentimento de que controlamos o nosso trabalho”. Contudo, a conquista desta autonomia em parte está relacionada com o
percurso formativo do professor e com o nível de maturidade adquirido na profissão. “A formação pode estimular o desenvolvimento
profissional dos professores, no quadro de uma autonomia contextualizada da profissão docente” (NÓVOA, 1992a, s/p). Fazer-se
professor significa se implicar, se responsabilizar por sua formação e pela de seu aluno. Esta postura advém de um entendimento do
papel que se exerce na profissão, da sua identidade e do seu compromisso ético e social.

METODOLOGIA

Este estudo possui uma abordagem qualitativa (MINAYO, 1994), se fundamenta no método biográfico (BUENO, 2002) e é o resultado
parcial da etapa exploratória de coleta de dados referente à pesquisa de doutoramento da autora. O campo empírico desta pesquisa é o
Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães (CMLEM), no município de Itapetinga – BA e os sujeitos colaboradores desta fase da
pesquisa foram três professores representantes das três áreas de conhecimento da Educação Básica conforme os Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCN) - Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias,
Ciências Humanas e suas Tecnologias - que possuíssem uma experiência prolongada na carreira docente e por isso tivessem sobre o
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que contar. A metodologia utilizada na fase inicial foi uma pesquisa bibliográfica sobre a temática apresentada e numa segunda fase a
coleta de dados foi realizada através de entrevistas narrativas semiestruturadas, tendo como objetivo dar aos professores o direito de
falarem e de se auto representarem (GOODSON, 1992). Conforme Cunha (1997, p. 192), “[...] se é verdade que o homem é um ser
contador de histórias [...], a investigação de caráter quali-narrativo tem tido o mérito de explorar e organizar este potencial humano,
produzindo conhecimento sistematizado através dele”.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dados apresentados logo a seguir embasam a caminhada de três professores do CMLEM que representam os profissionais das três
áreas de conhecimento conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). Inicialmente será traçado um breve perfil dos sujeitos
da pesquisa e posteriormente serão apresentados alguns momentos das suas trajetórias formativa e profissional, cujos entrelaçamentos
se fazem perceber o olhar para a formação, para o ofício e para a profissão. A professora A possui formação em Magistério no 2º grau,
graduada em Letras (Inglês e Português) e é mestranda em Letras. O professor B é formado em Contabilidade no 2º grau, graduado em
Matemática, especialista em Informática e mestre em Matemática. A professora C fez Magistério no 2º grau, graduação em História e
é especialista em Psicologia da Educação, História Social e Pedagogia Social.

Através dos relatos dos professores(as), verifica-se que eles(as) buscaram se especializar em áreas afins da sua formação inicial,
relacionando a capacitação específica das suas áreas de conhecimento com a formação pedagógica. Trabalham especificamente nas
áreas de formação para a qual se graduaram, respectivamente: Português e Inglês, Matemática e Geometria, História, contudo, já
houve momentos em suas vidas que tiveram de abraçar outras disciplinas para complementação de carga horária, verificando-se em
suas trajetórias reflexos do processo de precarização do trabalho docente.

Em relação ao ofício que exercem, verificou-se nestes(as) professores(as) um compromisso com o exercício da docência, cada um(a)
com peculiaridades inerentes às suas trajetórias de vida, mas todos(as) com a clareza do seu papel formador em sala de aula. Ficou
evidenciado para estes(as) docentes que o grande desafio deste tempo tem sido aliar a prática pedagógica com o aumento da
desmotivação dos alunos(as) para o ensino e a consequente queda na produtividade em sala de aula. As lacunas no processo ensino e
aprendizagem, apontadas por estes(as) professores(as) sobre seus alunos no Ensino Médio, infelizmente sinalizam que a Educação
Básica está adoecida, carente de novos olhares ou de ressignificação do que já está posto.

Sobre o exercício da profissão os professores salientaram alguns pontos relevantes, como por exemplo: a falta de continuidade das
políticas públicas nas mudanças de mandato dos governos, mesmo se uma experiência estiver dando certo; os cortes de verbas e o
sucateamento das políticas governamentais que têm refletido na qualidade da escola e do ensino oferecido para a comunidade.

Ao se olhar para o professor verifica-se o clamor por uma melhoria nas relações interpessoais e trabalhistas. A profissionalidade
docente envolve pessoas, relacionamentos, ambientes que possuam qualidade para a prática da profissão e que valorizem o educador, o
ser humano. Desta maneira, evidencia-se que em tempos e espaços desumanizados, os relatos dos professores referendam a
necessidade de humanização das relações estabelecidas na escola, na perspectiva de si e do outro.

A GUISA DA CONCLUSÃO

A formação docente se faz no caminhar, nas trajetórias do cotidiano, nas andanças pedagógicas e experiências vividas, nas relações
sociais. Plurívocas e diferentes trajetórias. Experiências refletidas, doces e amargas. Estes caminhos não são efetivados apenas nos
espaços institucionais, historicamente eles são construídos na medida em que a vida acontece. Por isso, não se concebe apenas o eu
profissional do professor, mas também a sua pessoalidade, o ser e o ensinar se materializa neste movimento que nunca cessa. O eu
pessoal se mistura com o eu profissional e no eu profissional se desvenda seu jeito de ser e exercer a docência. Acrescente-se, porém,
que a sociedade não dá conta desta formação, é preciso cuidar dos espaços institucionais de formação de modo que seja oferecida e
materializada mediante o rigor de critérios de acesso, permanência e conclusão.

Na prática do seu ofício o professor desvela as suas itineranças, os caminhos que percorreu até chegar ali. As dificuldades do percurso,
os retrocessos, os atalhos que foram necessários se tomar para depois avançar, os fracassos e as vitórias. Todos estes pequenos
momentos se agregam no processo formativo e se materializam no espaço da sala de aula. É assim que a profissão docente vai se
constituindo, tomando forma, se formando, na somatória de diversos instantes. Nas marcas que as experiências deixaram e ensinaram,
tanto nos espaços formais como nos espaços informais de construção de saberes. As trajetórias são diversas, mas o resultado se
materializa no exercício da profissão amparado por condições objetivas de ação.

Estas reflexões se apresentam como possibilidades de construção de um novo olhar, não somente dos profissionais do magistério, mas,
sobretudo, dos grandes e muitos que respondem pelos órgãos públicos. É imperativo que a sociedade, seja civil, seja política,
internalize definitivamente a valorização do professor, pois que não basta o professor encampar a bandeira da necessidade e, portanto,
da imprescindibilidade das ciências humanas e, nela, da educação. Educação não é “coisa de um só homem”. É necessário que medidas
declarem no seu subsolo o compromisso e comprometimento pela educação, formação e profissionalização do professor na direção de
evitar a generalização de incertezas. É necessário esperançar, mesmo que nem sempre as políticas públicas contribuam, a sociedade
não apoie, a comunidade escolar apresente barreiras, os obstáculos se multipliquem.

A esperança há de prevalecer, ainda que fragmentos da desesperança se esparramem com a mesma força dos ventos. O desejo de se
afirmar no magistério não morrerá. A vontade de caminhar pela causa educativa há de continuar a se expandir enquanto existirem
homens e mulheres. Ainda que não baste o desejo, nem tampouco a vontade que se mistura com o querer. Querer não é poder. Por que
quem muito quis se perdeu antes mesmo de poder (PESSOA, 1986). Mas não são poucos os motivos que justificam o querer e alimenta
a vontade que impulsiona o professor para uma outra formação, novos ofícios e novas práticas educativas.
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