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UMA AUTO-REFLEXÃO SOBRE O SER DOCENTE, SEUS PROCESSOS IDENTITÁRIOS E MOTIVACIONAIS.
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EIXO: 18. FORMAÇÃO DE PROFESSORES. MEMÓRIA E NARRATIVAS

A partir de uma reflexão pessoal, sobre a minha trajetória docente, proponho uma discussão acerca das possíveis
relações entre os processos identitários e motivacionais da minha profissão. Para isto, não considero a identidade
como algo estático, imóvel, mas sim como um processo, móvel, fluido e multifacetado. Alguns questionamentos
surgiram a partir desta vivência: O que me motiva a ser professor Qual a relação da motivação com a minha formação
identitária A partir das discussões elaboradas, percebe-se que os processos motivacionais são influenciados pelos
contextos em que estão inseridos e se refletem no meio social em que nos encontramos de forma dialética e
interrelacionada. Concluo que os aspectos motivadores e desmotivadores influenciam as práticas profissionais e,
consequentemente, os processos identitários do ser docente.

Based on personal reflection on my teaching career, I propose a discussion about the possible relationships between
the identity and motivational processes of my profession. For this, I do not consider identity as static, immobile, but as a
process, mobile, fluid and multifaceted. Some questions arose from this experience: What motivates me to be a
teacher What is the relationship between motivation and my identity formation From the elaborated discussions, it can
be seen that the motivational processes are influenced by the contexts in which they are inserted and are reflected in
the social environment in which we find ourselves in a dialectical and interrelated way. I conclude that the motivating
and demotivating aspects influence the professional practices and, consequently, the identity processes of the teaching
being.

Certa vez, meu filho de 5 anos, em suas descobertas infantis, me perguntou por que eu era professora. Uma pergunta
aparentemente simples, direta, mas que me causou angústia. Eu não sabia responder, disse então: porque eu gosto
de ensinar aos meus alunos. Mas, como toda criança, ele não se contentou e me questionou: Mãe por que você gosta
de ensinar

Este fato, comum no dia-a-dia de tantos pais me levou a refletir sobre a minha vida e as minhas escolhas
profissionais. A minha vivência da docência é motivo de muitas alegrias, tristezas e contradições. Contradições essas
que me fazem (re)pensar as minhas práticas como professora e como pessoa. A mim, até o momento, foi possível
vivenciar a docência do ensino superior público e privado e perceber como a prática docente nessas esferas se
efetivam e diferenciam. Alguns questionamentos surgiram a partir desta vivência: Que fatores estão relacionados a
minha identidade profissional Por que não me considero a mesma nos diferentes cenários em que eu atuo como
docente O que me motiva a ser professora Qual a relação da motivação com a minha formação identitária

Todas essas vivências são transitórias, fluidas, móveis e estão relacionadas aos contextos e demandas de cada
situação. São inúmeros os fatores que motivam a minha prática docente e influenciam a minha identidade profissional.

Parto aqui de uma concepção de identidade processual, fluida, em constante transformação, uma singularidade
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edificada no contexto histórico-social do indivíduo (LAURENTI e BARROS, 2000).

Nessa perspectiva são de fundamental importância, para a formação do sujeito, do seu conceito e de sua identidade,
os valores e os significados cognitivos e emocionais individuais que se originam nos grupos e categorias sociais de
que fazem parte (TAJFEL, 1978). Para Tajfel, (1978) a categorização social de um indivíduo em um determinado
grupo tem a função de auxiliá-lo a estruturar a compreensão causal do meio social e, por meio dessa compreensão,
elaborar suas ações. Por isso que, em cada instituição em que atuei como docente, a minha prática se diferenciava,
se transformava, apesar de ocupar o mesmo lugar social, de professora, e, muitas vezes, lecionar a mesma disciplina,
o mesmo conteúdo.

Diante do exposto, observa-se que as transformações das estruturas individuais e sociais ocorrem paralelamente, de
forma dinâmica, entrelaçada, de modo que a singularidade específica de cada indivíduo, ou seja, seu caráter individual
é moldado de acordo com as relações humanas e através delas (ELIAS, 1987). Observa-se que Elias (1987) explica a
interrelação indivíduo e sociedade demonstrando a complexidade e a dinâmica dessa relação, em que a unidade
indivíduo-sociedade depende da diversidade de funções, da reciprocidade existente entre eles.

Conforme vimos, a identidade tem uma relação dialética com a sociedade, já que é formada pelos processos sociais
determinados pela estrutura social e, quando cristalizada, é nas relações sociais que a identidade encontra a sua
manutenção, modificação e remodelação (BERGER E LUCKMANN, 1994).

Assim como concebemos identidade de forma processual, entendemos que a motivação também é processual e este
processo se dá de acordo com os contextos em que o indivíduo está inserido.

Santos, Antunes e Schmitt (2010) se fundamentam em Morin, Maturana e Varella ao conceberem a motivação como
um processo que se relaciona tanto com a origem dos motivos que antecedem um objetivo a ser alcançado, como
com a posterior internalização desses que darão origem aos fatores motivacionais intrínsecos. Assim os autores
consideram que no processo motivacional deve ser levada em consideração uma vasta rede de interrelações entre
fatores externos ou extrínsecos (ambientais) e internos ou intrínsecos.

Murray (1967), afirma que a motivação é um fator interno que dirige e integra o comportamento do homem. O autor
afirma que a motivação é diferente de outros fatores que influenciam o comportamento de um sujeito como as
experiências passada da pessoa, suas capacidades físicas, e a situação ambiental em que o sujeito está inserido.
Para Murray, apesar da motivação se distinguir desses fatores, eles podem influenciar diretamente os processos
motivacionais do sujeito. Percebe-se aí que os aspectos filogenéticos, ontogenéticos e culturais do homem estão
ligados aos seus processos motivacionais.

Para Santos (2012), a motivação é um processo complexo determinado por diferentes variáveis. A autora ressalta que
tanto o organismo, como as necessidades do homem e o ambiente estão imbricados no processo motivacional.

No âmbito do trabalho e da profissão não seria diferente. A motivação nesse contexto envolve o meio social em que
este se estabelece, bem como as demandas institucionais e profissionais, dentre muitos outros fatores.

Mosquera e Stobaüs (2010) defendem que para que o trabalho seja motivador é necessário que não satisfaça,
apenas, as necessidades primárias dimensionadas por Maslow, mas deve provocar no homem a satisfação e o bom
desempenho profissional, atingindo outras hierarquias de motivação. Os autores citam Gilmer (1995) ao destacarem
que aspectos como segurança, oportunidades para progresso, salário, comunicação entre colegas e chefes, dentre
outros, são motivadores, levando o sujeito a trabalhar. Trata-se das motivações intrínsecas e extrínsecas.

Para Oliveira e Barcelos (2012) a motivação dos professores pode ser originada em um locus de controle interno, caso
eu acredite que o meu comportamento pode determinar os eventos de minha vida, ou externo se eu acreditar que os
eventos estão além do meu controle. Além disso, os autores definem como motivação extrínseca os fatores que se
referem a benefícios relacionados à profissão, como o salário, segurança, entre outros; e por motivação intrínseca,
aspectos como autorrespeito, crescimento pessoal, benefícios emocionais e pessoais do emprego relacionados ao
desenvolvimento dos alunos, competência e autonomia.

Olhando retrospectivamente para a minha trajetória docente, percebo que as instituições em que trabalho e trabalhei,
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apesar de terem a mesma finalidade de ensino superior, todas diferem em relação à execução dessa tarefa,
independente de serem pública ou privada. Essas peculiaridades de cada instituição se reproduzem nas relações
sociais que se estabelecem e nas práticas profissionais exercidas. Além disso, na minha prática percebo que essas
relações são imprescindíveis para a minha produção de sentido na docência. Nesse sentido, líderes centralizadores,
autocráticos, que não demonstram confiança nos professores que lecionam no curso que coordenam, tende a gerar
mal estar, competitividade e desmotivação nos docentes, enquanto líderes democráticos, que delegam, tarefas que
incentivam a colaboração e cooperação geram emoções positivas, bem-estar e motivação entre o corpo docente.
Nesse âmbito Mosquera e Stobaüs (2010) afirmam que muitos seres humanos tem, em seu trabalho, um desempenho
melhor ou pior de acordo com o tipo de chefia a que são submetidos e com a instituição em que trabalham. Ambas
podem ser motivadoras ou desmotivadoras para o sujeito.

Neste interim, Huertas (2001) se baseia na teoria sócio-histórica de Vygotski ao afirmar que a motivação surge, em
primeiro lugar, em um campo interpsicológico, social e esta depois se torna individual.

Em minha experiência profissional, percebo que as decisões pessoais de docente, inclusive as minhas, repercutiam
na totalidade da classe de professores do curso que lecionávamos. Era interessante observar que as posturas
pessoais, o comprometimento, a vontade de ensinar, a motivação e o processo identitário de cada um era diferente
em cada turma de alunos e em cada instituição que atuávamos. A partir dessa observação posso inferir que, também
a relação do professor com o aluno, a construção social desta interação interfere no seu processo identitário,
motivacional e, consequentemente, na sua prática profissional.

Fossati (2010) ao estudar a produção de sentido na docência conclui que a motivação é um fator substancial para a
produção de sentido e para o bem-estar pessoal e profissional do docente. Segundo este pesquisador o sucesso e a
realização na vida são consequências de um esforço pessoal em que articulam fatores internos e externos. Para este
autor a realização e o êxito estão relacionadas à integração de fatores afetivos, cognitivos, do exercício profissional e
da experiência do dia a dia, cada um com ênfase diferente a depender da história de vida de cada pessoa (FOSSATI,
2010).

Refletindo sobre a minha história profissional, percebo que a minha motivação profissional é relativa a instituição em
que atuo, a disciplina que leciono, e a turma de alunos que ministro a aula. Encontram-se, nesses casos, motivações
intrínsecas e extrínsecas em cada um deles, como por exemplo lecionar um tema conhecido, estudado que eu
considere empolgante pode se caracterizar como uma motivação intrínseca, já em outro caso as características
institucionais, ou do grupo de alunos a quem ministro as aulas são fatores extrínsecos. Por outro lado, acredito que a
minha postura em sala de aula, a minha forma de ensinar, a minha didática, a minha paixão ou desprezo pelo
conteúdo a ser trabalhado também estão envolvidos nos processos motivacionais dos meus alunos. Huertas (2001)
afirma que são os professores democráticos, em detrimento dos professores autoritários e permissivos que promovem
a motivação nos alunos. Para este autor o professor democrático, por facilitar o desenvolvimento das tarefas e
provoca os alunos a participarem e a tomarem decisões provoca o processo motivacional destes por que incentiva a
autonomia e a responsabilidade no discente gerando a realização escolar (HUERTAS, 2001).

Diante do exposto, não se pode negar o fato de que os processos motivacionais são, na verdade, uma via de mão
dupla. Ao mesmo tempo em que eu me sinto motivada pela liderança de um chefe democrático, eu o motivo
executando minhas tarefas com atividades proativas, criativas e participativas e, da mesma forma, em sala de aula,
quanto mais motivado o aluno, mais motivado o professor.

Os meus processos motivacionais, então, vão influenciando a minha prática e, consequentemente a minha identidade
profissional. Assim, as identidades docentes vão se construindo em uma relação entre

[...]trabalho, formação, vida pessoal, história, políticas públicas e o lugar de onde cada
professor/grupo re-significa a identidade a cada tempo, espaço e projeto coletivo. Assim, é
preciso falar de identidades sem esquecer que determinar a identidade coletiva e
profissional do professor pode ser uma das especificidades da profissão na identificação
entre profissionais.( FRANCO; GENTIL, 2007, p. 43)

Observa-se que, tanto os vínculos institucionais quanto as relações sociais do professor são elementos constitutivos
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não só da sua identidade, mas de suas práticas e da sua formação.

A identidade do docente se manifesta e se concretiza em suas atuações e em suas práticas. Essas práticas tendem a
responder uma demanda específica, determinada pela disciplina, pelo perfil do aluno e pela instituição.
Tradicionalmente a prática profissional é concebida a partir das competências e habilidades profissionais que, por sua
vez, são vistas como consequentes de um determinado saber. Porém para o professor a sua prática profissional não
se limita a um saber restrito a conhecimentos científicos determinados (MORGADO, 2011). Contudo, Morgado
ressalta que o saber profissional do docente não pode se limitar ao domínio dos conteúdos científicos curriculares ou
das ciências da educação. Esse saber e, consequentemente, sua prática estão, de fato, relacionados à circunstância
em que ela é manifestada, ao contexto social em que ela penetra e atua, ou nas palavras de Morgado (2011) a prática
educativa leva o professor a ”apropriar-se dos verdadeiros sentidos que subjazem aos processos de aprendizagem e
lidar, de forma profícua, com as diferenças que caracterizamos alunos e os contextos com que trabalha
quotidianamente” (p.799).

Ao investigarem sobre a identidade e motivação de professores de Inglês no ensino superior, Oliveira e Barcelos
(2012) inferem que a motivação dos seus sujeitos de pesquisa em aprender e lecionar inglês está relacionada a
fatores como gosto pela língua, prazer em ensinar, a dinâmica da sala de aula, a interação com os alunos, enquanto a
desmotivação para exercerem sua profissão está ligada a fatores extrínsecos como a falta de interesse o desrespeito
dos alunos com o professor e a falta de estrutura do sistema de ensino. Os autores ressaltam que os fatores afetivos
gerados pelas suas boas experiências de aprendizagens do passado são especialmente motivadores para a escolha
da profissão de docente. Assim, para Oliveira e Barcelos (2012) a identidade do professor está sempre em construção
e “flutua ao sabor das motivações e crenças, que vão sendo ressignificadas com as experiências vivenciadas” (p.150).

Isso me lembra um fato interessante que ocorreu uma certa vez em que fui convidada para fazer parte de uma mesa
redonda em um congresso de Psicologia na minha cidade. Na semana após o congresso, uma aluna chegou, ao final
da aula, elogiando a minha fala no congresso e ao final perguntou por que em sala de aula eu era tão enfadonha. No
momento eu não soube o que responder, mas levei esse comentário a sério e comecei a refletir sobre as diversas
facetas da minha atuação profissional.

Percebo essa multidimensionalidade profissional, não só em mim, mas em colegas ao meu redor também, o que
comprova a fluidez da nossa identidade e dos nossos processos motivacionais. Essa fluidez que depende dos
contextos históricos sociais em que estamos inseridos,e das demandas sociais atreladas a eles, como uma tentativa
de adaptação, de “dançar conforme a música”. Fluidez muito bem descrita por Elias (1987) na sua metáfora da rede:

Nessa rede, muitos fios isolados ligam-se uns aos outros. No entanto, nem a totalidade da
rede nem a forma assumida por cada um de seus fios podem ser compreendidas em
termos de um único fio, ou mesmo de todos eles, isoladamente considerados; a rede só é
compreensível em termos da maneira como eles se ligam, de sua relação recíproca. Essa
ligação origina um sistema de tensões para o qual cada fio isolado concorre, cada um de
maneira um pouco diferente, conforme seu lugar e função na totalidade da rede. A forma
do fio individual se modifica quando se alteram a tensão e a estrutura da rede inteira. No
entanto essa rede nada é além de uma ligação de fios individuais; e, no interior do todo,
cada fio continua a constituir uma unidade em si; tem uma posição e uma forma singulares
dentro dela. (p.35)

Nos contextos sociais, como no exemplo da rede, o indivíduo não pode ser considerado de forma isolada, mas como
parte do contexto das relações. A alteração de um indivíduo em particular repercute nesses contextos e vice-versa.
Porém, o autor deixa claro que apesar de estarmos vulneráveis aos contextos que surgem e se estabelecem,
mantemos a nossa singularidade.

Figueiredo (2010), ao investigar a construção da identidade na formação docente em Educação Física, conclui que
esse processo de construção de identidades dos professores se “constitui e é constituído por uma articulação de
identidade "para si", de identidade atribuída pelo outro”(p.163), de inter-relações entre o trabalho e a formação e, por
fim, de relações pessoais-profissionais, além de diversas outras dimensões não mencionadas aqui. Segundo a autora,
não basta ressaltar a instabilidade da identidade, mas deve ser levado em consideração que a formação identitária é
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contínua e está o tempo todo conectada aos eventos externos e as suas modificações, se adaptando a eles “como
quando se pensa nas relações que o professor precisa (re)construir com os saberes especializados da atividade
profissional, no sentido de ter que passar a gerir novas relações” (FIGUEIREDO, 2010, p.163).

Enfim, os processos identitários são sim influenciados e, até mesmo, determinados, pelos processos motivacionais de
cada sujeito e pelas suas práticas, no caso desta reflexão, pelas práticas profissionais e pelas relações sociais
estabelecidas.
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