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Resumo: Este artigo é resultado de uma pesquisa de doutorado realizada com oito participantes de um projeto de
educação continuada para professores de inglês, desenvolvido na Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais.
Será apresentada a trajetória de participação de uma das professoras (Mary), mostrando como ela chega ao projeto, o
que aprende e como interage com as formadoras e demais participantes. A docente, que se sentia desestimulada e
desvalorizada pela escola e pelos alunos, encontra no projeto um espaço de aprendizagem, crescimento e partilha de
dificuldades. Passa, então, a se sentir acreditada e aprende a unir teoria e prática para trabalhar de forma eficaz. Com
o tempo, se vê transformada, mais segura e valorizada. O presente trabalho se baseia em estudos sobre formação de
professores e identidades (ALLWRIGHT, 1991; CELANI, 2001; MICCOLI, 2007; PIERCE, 1995 and ZEICHNER,
2003).

Abstract: This article resulted from a doctoral research carried out with eight participants of a continuing education
project for English teachers, developed at the Federal University of Viçosa, Minas Gerais. The participation trajectory of
one of the teachers (Mary) will be presented, showing how she arrives at the project, what she learns and how she
interacts with the educators and other participants. This teacher, who felt discouraged and devalued by the school and
the students, finds at the project a space of learning, growth and sharing of difficulties. Therefore, she starts to feel
confident and learn to put theory into practice to work efficiently. Over time, she feels transformed, more secure and
valued. This research is based on studies that focus on teacher education and identities (ALLWRIGHT, 1991; CELANI,
2001; MICCOLI, 2007; PIERCE, 1995 and ZEICHNER, 2003).
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1 Introdução

O Projeto de Educação Continuada para Professores de Língua Inglesa (PECPLI), contexto desta pesquisa, foi
implantado na Universidade Federal de Viçosa (UFV), em 2004, para atender professores da rede pública de ensino
da região. Nesse contexto, os participantes realizavam importantes leituras sobre o ensino de línguas e trocavam
experiências e materiais de trabalho entre si, tudo isso em uma atmosfera de muita amizade, respeito e pertencimento
emocional (MURPHEYet al., 2010).

O PECPLI surgiu por inspiração do EDUCONLE, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), e, durante a
coleta de dados, era composto por três formadoras (uma professora da UFV e duas estudantes do Programa de
Pós-Graduação em Estudos Linguísticos da UFMG. Essas duas, hoje, também são professoras da UFV), onze
docentes de escolas públicas e três estudantes de Letras. Nesse espaço, todos podiam falar de si mesmos, refletir
sobre o trabalho que desenvolviam em suas escolas, compartilhar experiências e se aproximar de teorias de ensino e
aprendizagem de línguas.

Os encontros aconteciam aos sábados, duas vezes ao mês. Na parte da manhã, eram realizadas reuniões
pedagógicas, nas quais os participantes refletiam sobre teorias e práticas de ensino de línguas, tendo, como suporte,
textos em Linguística Aplicada, selecionados de acordo com os interesses revelados pelas professoras. À tarde,
tinham aulas de inglês, ministradas por um estudante de Letras.

Oferecer condições para que o profissional possa refletir sobre teorias da Linguística Aplicada e, a partir delas,
questionar sua história de vida profissional, suas identidades e práticas de ensino é essencial para que as
universidades possam fazer chegar à comunidade escolar os conhecimentos nelas produzidos. Além disso, os
projetos de educação continuada podem contribuir para que o professor tenha um espaço de troca de experiências e
formação contínua, oferecendo, inclusive, oportunidades para que alguma eventual lacuna na formação profissional
possa ser preenchida.

Miccoli (2007) defende a necessidade de a Linguística Aplicada ampliar os estudos sobre experiências, reconhecendo
o desafio que o ensino de língua inglesa representa nas escolas e contribuindo para a superação das dificuldades.
Diante dessa necessidade, o objetivo deste trabalho é apresentar experiências de participação de uma professora de
inglês de escola pública no PECPLI, procurando compreender sua trajetória de participação (como chega, o que
busca, como constrói suas identidades, o que aprende e como se transforma). Essa trajetória é descrita a partir de
reflexões sobre o que é vivenciado no projeto, ou seja, o sentido atribuído pela própria professora às experiências
significativas de participação, como essas experiências se relacionam com as anteriores de aprendizagem e de ensino
de inglês; e de que maneira a participação, reflexão e formação contínua contribuem para mudanças em suas
identidades e práticas de ensino.

O trabalho é classificado como estudo de caso, o que, segundo Brown e Rodgers (2002), tem por objetivo investigar
profundamente uma unidade social, seja ela um indivíduo, grupo, uma instituição ou comunidade. Para o
desenvolvimento da pesquisa, foram usados os seguintes instrumentos de coleta de dados: anotações de campo da
pesquisadora, gravações em vídeo dos encontros e em áudio das entrevistas que forneceram as narrativas sobre as
experiências e percepções da participante. Os roteiros de entrevistas foram desenvolvidos a partir de Miccoli (1997),
com o objetivo de documentar as experiências anteriores, de aprendizagem e trabalho, e as atuais, vivenciadas no
PECPLI. As análises das entrevistas seguiram os procedimentos utilizados pela autora, os quais envolvem: (1)
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identificação de temas recorrentes, (2) agrupamento dos temas em categorias específicas e (3) organização da
categorização em subcategorias.

A participante, no período da coleta, tinha 59 anos, era casada, mãe de dois filhos e concluíra sua graduação em uma
faculdade particular, em Minas Gerais. Além disso, estudara inglês em curso de idiomas, por dois anos. Havia 10 anos
que ensinava essa língua e havia 27 anos que ensinava português. Durante a participação no projeto, lecionava
português para os ensinos fundamental e médio e atuava como vice-diretora da escola. Estava no projeto desde o seu
primeiro encontro, em 2004, e se mantivera assídua por 10 anos. Neste trabalho, as referências a ela serão feitas
usando o pseudônimo Mary, que foi escolhido por ela mesma.

2 Formação continuada de professores

Richards (2002) relata que, desde os anos 70, tem crescido a preocupação com a formação de professores, com
objetivo de desenvolvimento contínuo e de longo prazo, tendo como foco a reflexão sobre as práticas e concepções
sobre o ensino, de forma que um trabalho de qualidade, crescimento pessoal e profissional possam ser alcançados.
Para o autor, isso é possível quando os professores se engajam em uma rede de profissionais através da qual podem
construir diferentes concepções, atribuindo variados sentidos às próprias aulas e assumindo papéis de profissionais
reflexivos.

Zeichner (2003), por sua vez, recomenda que a formação reflexiva tenha como foco a compreensão das teorias que
residem nas práticas do educador, seus aspectos internos e as condições sociais do ensino. O autor apresenta, então,
sete princípios da prática reflexiva: (1) prioridade da qualidade de vida em sala de aula (trabalho agradável e produtivo
para estudantes e professores); (2) compreensão do contexto de ensino; (3) envolvimento entre professores e
aprendizes; (4) clima de harmonia; (5) desenvolvimento pessoal e profissional; (6) integração da compreensão à
prática de sala de aula e, finalmente, (7) educação como um empreendimento autônomo e contínuo.

Almejando a formação reflexiva, é necessário considerar as identidades dos professores, o que Pierce (1995) define
como as várias formas com que as pessoas se veem em relação às outras. Celani e Magalhães (2002), por sua vez,
destacam que as representações que as pessoas possuem sobre o que são e o que fazem, sobre o que sabem fazer
e seu poder para agir são construídas dentro de contextos sociais, históricos e culturais.

Sobre as identidades do professor de inglês, Paiva (1997) investigou um grupo de profissionais do ensino médio e
observou que os docentes se viam como profissionais discriminados no próprio contexto de trabalho, uma vez que a
disciplina que lecionavam não era valorizada, possuía baixa carga horária e contava com escassos materiais
didáticos. Por isso, os professores acreditavam que o trabalho que desenvolviam não era de boa qualidade. Além do
mais, segundo Paiva, os professores das escolas viviam outros conflitos como: (a) ensinar uma língua que eles
próprios não sabiam falar, (b) ensinar gramática para aprendizes que queriam aprender a falar e (c) conviver com a
desvalorização da disciplina e pressão para que os estudantes fossem aprovados.

Barcelos e Coelho (2007), em um estudo sobre o PECPLI, destacam que os principais desafios relatados pelos
professores participantes do projeto se referiam a:

• Contextos de trabalho: “indisciplina e turmas grandes, violência, diferentes níveis de proficiência na sala,
escassez de material ou insatisfação com o existente, falta de apoio por parte da escola, baixo número de
aulas, falta de reprovação, além de questões políticas” (p. 155);

• Crenças: “pouca importância atribuída à língua inglesa na escola, desinteresse e desmotivação dos alunos,
além da comparação constante pelos professores e alunos com cursos de idiomas. [...] Eles não acreditam que
seus alunos vão aprender e seus alunos também não acreditam em sua competência para ensinar” (p. 156);

• Ações: “as ações são motivadas pela vontade de controlar um pouco a sala, de ter disciplina. Não existe
ocorrência de excertos que mostrem ações dos professores em termos de estratégias de ensino e
aprendizagem” (p. 160);

• Emoções: dificuldade para “lidar com a carga emotiva inerente ao ensino [...] o que pode levar até mesmo à
desistência da carreira de professor” (p. 160). “O professor tem sido humilhado e desrespeitado em seu
ambiente de trabalho e isso afeta suas identidades e o que ele pensa sobre si mesmo” (p.161).

Esse estudo desenvolvido por Barcelos e Coelho (2007) revela aspectos importantes do PECPLI e o quão complexo é
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o contexto de trabalho no qual os professores atuam. Esse emaranhado de componentes, revelado nos encontros,
destaca a importância de se conhecer melhor o projeto, entender as experiências ali vivenciadas e de que forma
essas experiências contribuem para transformações nas práticas de sala de aula e mudanças nas identidades das
professoras participantes.

3 Resultados e discussões

Apresento as trajetórias de participação no PECPLI seguindo Allwright (1991), que descreve três fases constitutivas do
processo de aprendizagem: (a) o que os aprendizes trazem para a sala de aula; (b) as interações e oportunidades de
aprendizagem e (c) o resultado, ou seja, o que os aprendizes levam daquele contexto.

Sobre o que traz para o projeto, em termos identitários, o olhar da professora sobre si mesma não é muito positivo:

Tenho muita dúvida, sou muito insegura [...]. O meu melhor, eu sei, que não se compara ao
mínimo de muitas pessoas [...]. Quando eu faço, eu vejo que o meu melhor não chega à
média, não se equipara a uma pessoa mediana, a um trabalho mediano, ou quando faço
um trabalho muito bom, ele se equipara a um trabalho mediano (Ent. 1: 01.10.09).

Mary revela uma tendência à baixa autoestima e subvalorização de seu potencial profissional ao se comparar com
outras pessoas. Entretanto, apesar de considerar o produto de seu trabalho mediano em relação a outros professores,
ela mostra traços de não acomodação, persistência e esforço para desenvolver o melhor possível em seus
empreendimentos:

Eu gosto de fazer alguma coisa de diferente, mas como eu sou uma pessoa insegura, eu
tenho medo daquilo. Eu sou uma pessoa preocupada, [mas] tento sempre acreditar no que
faço [...]. Quando eu pego alguma coisa pra fazer, eu demoro, mas tento dar o meu melhor.
[...] Eu sou persistente (Ent. 1: 01.10.09). A gente tem o lado reflexivo, a gente tenta
melhorar (Ent. 4: 18.11.09).

Em síntese, a participante se revela medrosa e insegura, mas acredita ser preocupada, reflexiva e buscadora do
melhor. Mary também sugere se sentir realizada profissionalmente ao ver seus alunos trabalhando ou prosseguindo
nos estudos:

Eu me emociono quando vejo que tem um aluno trabalhando num comércio, de um modo
geral. Ou entrou na UFV. Eu fico arrepiada de ver que eles estão indo adiante. Outro dia eu
fiquei sabendo que um foi para Belo Horizonte e está fazendo mestrado na UFMG. Eu sinto
que é um pedacinho de mim que foi adiante. É um pedaço de mim que progrediu. [Em
conversa com os estudantes] Assim como eu não quero [o mal] para os meus filhos, eu
não quero pra vocês. [...] Eu defendo todos vocês como eu defendia meus filhos. (Ent. 4:
18.11.09).

Nesse excerto, a participante revela traços de identidade de professora-mãe. Assim, ela assume responsabilidade
com o trabalho e trata os filhos alheios conforme gostaria que os seus fossem tratados. Faz isso porque acredita nos
seus estudantes e quer um ensino de qualidade para eles. Buscando o melhor também para si mesma, revela ter
aceitado o convite para o PECPLI porque se sentia desestimulada na escola:

[Na escola] não tinha reconhecimento nenhum. A gente vai se desestimulando assim [...].
Achava que não trabalhava direito. Eu me sentia enfraquecida, impotente pra mudar. Eu
não estava satisfeita porque tinha aquele aluno que dizia que não iria para os Estados
Unidos. Tinha “eu não sei português, como é que vou saber inglês” Tinha muito
desinteresse [dos estudantes], muito problema (Ent. 1: 01.10.09). [Fui para o PECPLI para]
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fortalecer para enfrentar a dificuldade que a gente encontra (Ent. 2: 01.10.09). Aprender a
trabalhar de forma diferente (Ent. 5: 14.12.09).

Mary considera problemática a realidade vivida na escola, uma vez que, além de trabalhar sozinha e sem orientação
dos gestores, falta interesse e motivação por parte dos estudantes, o que é percebido em discursos que revelam
crenças muito negativas quanto à importância da aprendizagem de inglês (BARCELOS & COELHO, 2007). Essas
crenças podem acarretar desmotivação para a aprendizagem, visto que os estudantes, provavelmente, não terão
interesses em aprender uma língua que não lhes ajude a ter melhor qualidade de vida. Além disso, se consideram que
não sabem nem português (talvez considerando apenas a gramática), provavelmente não acreditam que podem
aprender uma língua estrangeira com eficiência.

O ideal, então, seria que a professoras pudesse refletir com os estudantes sobre essas crenças, mostrando o quanto é
essencial, possível e útil se comunicar em inglês com o mundo globalizado, não importando o contexto do falante.
Influências de crenças negativas na aprendizagem dessa língua também são destacadas por Barcelos (1995), Moita
Lopes (1996) e Zolnier (2007).

Mary inicia sua participação afirmando estar desestimulada, insegura, enfraquecida e impotente para mudar. Apesar
de considerar que teve boa formação profissional na faculdade e em cursos de idiomas, traz para o projeto
sentimentos de solidão e desvalorização:

[A direção usava os horários de inglês para dar avisos] Eu tinha ainda aquela tristeza de
chegar à sala dos professores e ouvir “precisa fazer isso, isso e isso”. E elas perguntavam
“Você vai pra que sala Então nós vamos lá 1º. E depois você vai pra onde A gente vai te
acompanhando. [...] Não tinha reconhecimento nenhum. Aí chegava o dia da feira e inglês
não fazia nada. Eu podia fazer o que eu quisesse e ninguém dava nada por ela [pela
matéria] [...]. A gente trabalha isoladamente. A gente trabalha línguas e quando vai reunir
por áreas, reúne com português, com ensino religioso, mas, na verdade, você trabalha
sozinha. Não tem ninguém que te ajuda. A supervisora olhava para o meu planejamento e
falava assim: “não entendo nada disso. O que você fizer está bom” (Ent. 1: 01.10.09).

A insatisfação de Mary se refere ao descaso dos gestores que, diante da necessidade de passar informações aos
estudantes, o faziam sempre em suas aulas, por considerá-las menos importantes. Incapaz de contestar e lutar por
seu espaço, optava por concordar. Também se sentia excluída da escola durante a feira cultural, da qual nunca
participava. Além disso, era angustiante para ela a ausência de espaço para a língua inglesa nas reuniões
pedagógicas, quando tinha que se reunir com professores de outras disciplinas. Essa solidão e falta de apoio
vivenciadas pela professora também são relatadas em Paiva (2006), Barcelos e Coelho (2010) e Miccoli (2010).

Buscando aprender a desenvolver um trabalho mais valorizado, no projeto, Mary estabelece boas relações com o
grupo e enfatiza a importância desse espaço como local de partilha de dificuldades:

Dividimos nossas dúvidas (Ent. 1: 01.10.09). O grupo é muito coeso, o pessoal é bem
próximo um do outro. É um dando suporte para o outro (Ent. 2: 01.10.09). [E a exposição a
novos olhares] Desafiadores! Porque alguém acredita. E aí, a gente volta renovada. Se
elas acreditam, eu não devo ser muito ruim, não devo ser aquele caos, devo ter alguma
coisa boa. [...] Cada um vê um valor de uma forma, todos veem um valor grande nas
pessoas e elas começam a acreditar (Ent. 5: 14.12.09).

Ela descreve o grupo como coeso e as relações como próximas e de suporte ao outro. Assim como defende Murphey
et al. (2010), o pertencimento emocional antecede a aprendizagem. A partir da aceitação no grupo, estabelecem-se
relações de suporte e apoio. O olhar do outro (PECPLI) se revela constitutivo das identidades da participante, uma vez
que, como relata, as pessoas do projeto acreditam nos professores e os desafiam a serem melhores. Segundo Dutra e
Oliveira (2006), quando o professor se sente desafiado a buscar diferentes alternativas para a sua prática de ensino,
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mudanças significativas podem ocorrer. Assim, neste estudo, como resultado dessa valorização e do sentimento de
desafio, Mary revela ter passado a acreditar mais em si mesma.

Uma vez que as construções identitárias estão intimamente ligadas às emoções sentidas em cada contexto, é
possível observar que, de um modo geral, a participante revela estados afetivos positivos nos encontros:

A gente tem prazer de dar a opinião [...]. [As mensagens de abertura] São muito
animadoras. Elas mexem muito lá no fundo da gente (Ent. 2: 01.10.09). [A teoria ajuda o
professor] Às vezes dá segurança, às vezes abre um caminho (Ent. 3: 01.10.09). Na hora
que um vivencia a dificuldade do outro, ele fica mais à vontade e isso aumenta sua
autoestima, o estimula porque ele vê que a coisa não acontece só com ele [...]. Quando um
começa, o outro fala aquilo que vem trazendo no coração e dá uma sensação de prazer.
[...] Dá uma ideia de que a gente está em casa, além de aprender (Ent. 4: 18.11.09).

Mary menciona sensações de prazer e ânimo. Considera que o conhecimento de teorias de ensino oferece segurança
e modos alternativos de trabalho. Segundo relata, o fato de estar em um contexto no qual as dificuldades são
partilhadas cria uma atmosfera agradável, de conforto e estímulo, propícia à elevação da autoestima dos participantes.
Pondera que a interação com pessoas que acreditam no potencial das outras a desafia a ser melhor e a renova para o
trabalho. A professora destaca, ainda, que a aprendizagem é construída na interação com os demais participantes, a
partir dos conhecimentos que cada um possui:

Fui vendo que o problema [na escola] não era só meu (Ent. 1: 01.10.09). [As mensagens
de abertura] Fazem com que a gente reflita muito sobre a nossa posição dentro da sala de
aula, com relação ao nosso modo de ver o inglês (Ent. 2: 01.10.09). [Sobre a teoria e a
prática] O PECPLI tem também a função de aproximar essas duas realidades, encurtar
essas distâncias, mostrar estratégias. [...] A partir dessa teoria, a gente vai praticando. [...]
[Discussão em grupo do texto sobre gênero] Esse momento é importante, porque a gente
complementa ideias, uma ajuda a outra na compreensão, os comentários que vão sendo
feitos sempre clareiam [...]. [Que lugar que o texto ocupa no PECPLI] Ele [o PECPLI]
precisa da teoria também. É necessário (Ent. 4: 18.11.09). No PECPLI, eu ouvia o pessoal
falar a respeito de diferentes formas de trabalhar. [E você foi aprendendo novas formas de
trabalhar] É. Novas formas. Inclusive, quando eu comecei no PECPLI, eu já tinha [na
escola] a apostila onde tenho também as músicas (Ent. 5: 14.12.09).

No projeto, a participante aprende sobre o contexto de trabalho dos colegas, levando-a a acreditar que as dificuldades
são compartilhadas por todas, sobre teorias que podem ser aplicadas na prática, bem como diferentes formas de
trabalhar conteúdos. Assim, a professora percebe que a aprendizagem ocorre sempre envolvendo teorias e
experiências próprias e dos colegas, sempre por meio da reflexão sobre a prática. O conhecimento é produzido a
partir da reflexão sobre teoria sobreposta à prática do grupo, sempre respeitando os professores como agentes de
mudanças e como pessoas que possuem conhecimento de valor a ser partilhado. A aprendizagem que ocorre no
PECPLI também é marcada por desafios, como relatado anteriormente:

[Sobre as interações em inglês] Esse sofrimento aí de combinar as ideias com as palavras.
Só que a gente acaba mesmo perdendo a paciência, porque é muito mais fácil chegar e
colocar tudo em português (Ent. 2: 01.10.09). [O que está sendo pra você escrever o
capítulo do livro] Eu estou gostando! Não sei se está saindo do jeito que é necessário, mas
eu estou aí, navegando contra a maré (Ent. 3: 01.10.09). [Sobre gêneros] Ainda não sei
como fazer. Eu também não sei conciliar aquilo que está escrito lá na programação dos
parâmetros, do CBC (Ent. 4: 18.11.09).

No que se refere a experiências afetivas negativas, suas dificuldades são reveladas na comunicação oral em língua
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inglesa, nas teorias sobre gêneros textuais (foco de estudo no semestre de coleta de dados) e na escrita de uma
capítulo de livro sobre o PECPLI (BARCELOS & COELHO, 2010). Para descrever o desafio desse último, Mary usa a
expressão “navegando contra a maré”.

As atividades paralelas (MICCOLI, 2007), como deveres de casa ou atividades para desenvolver nas escolas:
congressos, simpósios, cursos de extensão de língua inglesa oferecidos pelo Departamento de Letras da UFV são
partes importantes das experiências vivenciadas no PEPCLI. A participação no Congresso Internacional de Formação
de Professores de Línguas (II CLAFPL), realizado no Rio de Janeiro, em 2008, foi uma das atividades mais marcantes
para a participante. Nessa ocasião, Mary pôde viajar com quatro outras professoras e três formadoras para apresentar
um trabalho sobre o projeto. Ali, teve a oportunidade de conhecer professores e pesquisadores de diversas partes do
Brasil e do mundo. Também participou do lançamento do livro sobre o PECPLI (BARCELOS & COELHO, 2010), no III
CLAFPL, em Taubaté, São Paulo, onde os participantes do projeto, incluindo ela, apresentaram seus capítulos.

Pelos relatos, percebe-se que o PECPLI cumpre bem o seu papel de educação/reflexão continuada, uma vez que a
professora avalia e associa o que aprende com a prática de sala de aula, com a vida pessoal e profissional. A
aprendizagem ocorre pela reflexão sobre teoria e prática, por meio da troca entre participantes e formadoras.
Principalmente com referência aos estudos sobre gêneros textuais, ela afirma que se sentia insegura diante das
exigências dos CBCs. A forma como a participante relata aprender condiz com os pressupostos defendidos por Celani
(2001) sobre a formação contínua do professor, cujos conceitos centrais devem ser a reflexão, a troca e a
aproximação entre teorias de ensino e práticas de sala de aula.

A professora que se insere no projeto de educação continuada busca alguma forma de melhoria e as entrevistas
realizadas revelam indícios de diferentes tipos de transformações nas identidades, crenças e práticas de sala de aula.
As principais mudanças que a participante afirma experimentar ocorrem nas identidades, em termos de
autopercepção: como se vê e se sente e no que acredita sobre si mesma:

[O que mudou com o PECPLI] Primeiro da segurança, [...] depois [...] passei a gostar mais
ainda [do inglês] Eu comecei a ver que não era eu a pessoa que não trabalhava direito.
Quer dizer, a gente vai se desestimulando assim. Mas não era só isso. Era uma situação
em que eu não podia me dar por vencida. Eu tinha que trabalhar procurando o meu espaço
e assim eu comecei a procurar (Ent. 1: 01.10.09).

O resultado da aprendizagem mais recorrente no PECPLI se refere à segurança e à confiança em si mesma como
pessoa e professora, que se reverte em maior prazer com o ensino. Esses dados confirmam os estudos de Barcelos e
Coelho (2010) e Miccoli (2010). Mary relata, aqui, uma desmotivação relacionada à identidade de professor que não
faz um bom trabalho. Vale lembrar que, se, ao se comparar com os outros, o professor considera-se inferior, ele
poderá perder a motivação e o interesse pela profissão. Por outro lado, se descobre seu valor e o valor de seu
trabalho, não se dará “por vencido”; procurará seu espaço e defenderá sua disciplina. Dados semelhantes a esses são
apresentados em Barcelos e Coelho (2010).

Apesar de Mary não ter especificado exatamente quais de suas crenças sofreram transformações, destacou ter
mudado a maneira de ver a escola, os estudantes e o ensino, em consequência da reflexão no PECPLI e da
oportunidade de conhecer atividades desenvolvidas pelas outras participantes:

[Os alunos são os mesmos, a escola é a mesma, mas a gente vê de outra forma [...] e
toma outro posicionamento (Ent. 2: 01.10.09). Eu trabalhei com músicas por certo tempo,
mas [...] fui me desanimando. Fui perdendo o entusiasmo totalmente. E depois, quando eu
comecei a frequentar o PECPLI, [...] com o tempo eu passei a trabalhá-las de forma
diferente. E deu certo. [No PECPLI] Tem atividades, jogos, [...] o próprio aluno [professor]
mostrando quais atividades desenvolve. E isso abre muito a cabeça da gente. A gente
passa a ver de outra forma (Ent. 5: 14.12.09).

Mary, atualmente, se vê como uma profissional mais aberta, que acredita ter o seu espaço, onde desenvolve um
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trabalho diferente e de sucesso; participa da feira cultural e ensina por meio de diferentes tipos de gêneros textuais. A
segurança profissional encontrada, a sensação de pertencimento emocional (MURPHEY et al., 2010) a uma
comunidade de aprendizagem (PECPLI) e todo o conteúdo a que teve acesso contribuíram para o empoderamento da
professora, inclusive com relação às dificuldades profissionais e pessoais. Além disso, o projeto apresenta, ainda, um
efeito terapêutico, que pode ser compreendido por sua percepção do grupo como sistema, como organismo vivo:

A preocupação que os componentes têm de se agrupar e tentar resolver uma situação que
não é deles, mas a gente tem prazer de dar a opinião. Então eu sinto como a gente estuda
lá na biologia, que quando um machuca e as células saem de outro lugar e fica tudo
juntinho ali até sarar As pessoas dão sugestões e tentam resolver mesmo. Eu acho isso
muito importante (Ent. 2: 01.10.09).

Mary classifica o grupo como coeso, unido e de muita afinidade entre os membros. Para ela, a união entre as partes
transforma-o em um sistema e a coesão do todo acarreta transformações nas partes. Essas concepções da
participante sobre o grupo como sistema são coerentes com os pressupostos defendidos pela Biologia do Conhecer
(MATURANA, 2006, p. 180), segundo a qual “um sistema surge quando a configuração de relações e interações que o
definem começa a ser sistemicamente conservada através das próprias interações do sistema no meio”. Assim, as
mesmas interações que ocorrem para reparar os problemas, como relatado por Mary, contribuem para sua
conservação, sua identidade, ou seja, sua “maneira de funcionar como um todo nas interações com o meio” (p. 180).

A preocupação em tentar resolver o problema do outro também se explica sob a ótica do sistema, uma vez que as
mudanças ocorridas em um domínio afetam também o outro domínio e o espaço da convivência com o meio. Dessa
forma, os problemas de cada professor afetam a todos do grupo, o sistema PECPLI, e todos se unem para
resolvê-los. Por outro lado, a não aceitação, a não identidade com um grupo, como a escola, por exemplo, pode fazer
o professor se sentir um “corpo estranho”, alheio ao sistema.

Buscando compreender como as mudanças ocorrem, concordo com Maturana (2006, p. 76) ao defender que “se há
encontro, sempre há um desencadear de mudança estrutural no sistema. A mudança pode ser grande ou pequena,
não importa, mas desencadeia-se nele uma mudança estrutural”. Creio na mudança como um processo lento, assim
como o amadurecimento. Ela não é visível de um dia para o outro, mas é contínua, desde que as interações também o
sejam. Assim, no PECPLI, as mudanças ocorrem em decorrência das interações recorrentes. Essas interações
somente se mantêm contínuas porque as professoras vivenciam experiências significativas nos domínios cognitivos,
sociais e afetivos. Para que haja transformação, é preciso disposição para isso e a própria participante destaca: “a
gente tem que ter certa coragem pra poder trocar as coisas e começar a trabalhar de forma diferente” (Mary, Ent. 5:
14.12.09).

Diante do exposto, sua trajetória de participação no PECPLI pode ser assim resumida: Chega se sentindo
desestimulada, insegura, enfraquecida, impotente, solitária, desorientada profissionalmente e desvalorizada pela
escola e pelos alunos. No projeto, encontra um sistema coeso, no qual as partes se unem para resolver conflitos
alheios &8209; um espaço de partilha de dificuldades, de relações próximas de suporte. Ali, sente prazer, ânimo e
segurança em uma atmosfera agradável, de conforto e estímulo, propícia à elevação da autoestima. Sente-se,
portanto, acreditada, desafiada e acredita ter suas forças renovadas. Como resultado dessa participação que ocorre a
longo prazo, aprende a unir teoria e prática para trabalhar de forma diferenciada e se vê transformada, com maior
segurança, valorização, prazer pelo trabalho e disposição para se manifestar na escola. Acredita-se mais aberta e
desenvolvendo um trabalho diferente e de qualidade.

4 Considerações finais

Mary relata que o motivo que a trouxe ao PECPLI foi a busca de conhecimentos capazes de instrumentalizá-la a
desenvolver um ensino de melhor qualidade. Ela destaca a necessidade de adquirir segurança, forças para lidar com
as dificuldades e motivação para o trabalho docente. Assim, se insere no projeto, motivada por suas experienciais
pessoais anteriores (dificuldades no contexto de trabalho, com a língua e seu ensino), pelas identidades de professora
não acomodada e buscadora de melhorias para o trabalho docente, bem como pelo desejo de atuar de forma mais
eficiente no contexto escolar.
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O principal resultado de sua participação no PECPLI é a mudança identitária, principalmente, em termos de maior
segurança para a atuação profissional. Aliado a isso, relata: (a) maior motivação, prazer com a profissão e confiança
no ensino; (b) atuação profissional mais crítica e autônoma na escola e (c) maior capacidade reflexiva, realização e
valorização pessoal.

Se a professora se sente sozinha e discriminada no próprio contexto de trabalho (PAIVA, 1997; MATURANA, 2006;
MICCOLI, 2010), o PECPLI contribui para o autoconhecimento, o crescimento e a valorização dessa profissional. Ele
colabora para o desenvolvimento de diferentes identidades: professora comprometida com a qualidade do ensino,
mais confiante em si mesma e menos influenciável pelas críticas negativas recebidas nas escolas.

Com relação às experiências referentes às percepções sobre o PECPLI como espaço de aprendizagem e a maneira
como os professores formadores propõem atividades, o PECPLI é visto como espaço de aproximação entre a teoria e
a prática, lugar de mudança, de reestruturação pessoal e profissional, bem como de aprendizagem sobre formas de se
lidar com as dificuldades. Outras experiências cognitivas referentes às percepções sobre o PECPLI foram: espaço de
aprendizagem contínua, que oferece subsídios para a prática pedagógica, para mudança na identidade (maior
segurança pessoal e profissional), crescimento, trocas de experiências e reflexão.

Além disso, é uma constante fonte de segurança, apoio e motivação para o trabalho. Os encontros também podem
funcionar como uma ponte entre a teoria e a prática, como fonte de motivação, como lugar onde se adquire técnica
para trabalhar com as dificuldades. Assim, os obstáculos continuam no caminho da professora, mas ela aprende a
transformá-los e, principalmente, a analisá-los a partir de novas perspectivas.
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