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Resumo:

Este texto refere-se a uma investigação de cunho formativo que está em desenvolvimento e traz em si
intenções de problematizar os processos que envolvem o vir a ser professor e os sentidos da docência nos
anos iniciais da educação básica. Sua problemática desenvolve-se em torno de questões que se relacionam
com os denominados movimentos de professoralização e professoralidade. Seu campo investigativo específico
vincula-se a uma escola pertencente à rede pública municipal de Jequié e conta com a cooperação de cinco
professoras. Apresenta-se acoplado a vieses epistemológicos e metodológicos conectados à abordagem
(auto)biográfica cujo processo de coleta de informações envolve observações diretas do ambiente escolar, da
ação docente e do fluxo curricular, da linguagem como forma de constituição de si e de narrativas com os
partícipes da pesquisa.
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Abstract:

This text refers to an investigation of a formative character that is in development and it brings itself some
intentions of problematize the processes that envolve the comes to be a teacher and the senses of teaching in
the beginning years of the basic education. Its issue developes itself around questions that relate to the
denominated movements of professoral-ization and professorality. Its specific investigative field brings
together to a school belonging to the Jequié municipal public chain and it counts on the cooperation of five
teachers. It presents coupled with epistemologic and methodologic bias connected to the (auto)biographic
approach whose informations collection process envolves direct observations from the school backgroond,
from the teaching action and from the curriculum flow, from the language as a manner of constitution of itself
and from narratives with the participatings of the research.
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E a conversa se inicia

“Virei-me sobre a minha própria experiência, e contemplei-a.”
Cecília Meireles

A partir da década de 1980 o professor vem ganhando espaço no campo teórico quando pesquisadores têm se
debruçado para reescrever a história desse sujeito sob sua própria ótica ao serem desenvolvidos diversos
trabalhos voltados para a biografia educativa, ou como aqui no país convencionou-se denominar
(auto)biografia. Esse novo saber que se insere nas ciências da educação tem feito com que muitos teóricos
foquem na investigação do papel do professor reconhecendo-o como um sujeito que ocupa um lugar de
destaque no cenário educacional e mais amplamente como pessoa humana permeado de subjetividades e não
apenas voltado para as metodologias e técnicas do seu fazer pedagógico. É um saber que está
intrinsecamente ligado à subjetividade e tenta-se assim, desenhar como esse profissional vem se constituindo
em sua seara que é a sala de aula. FINGER (1988, p. 125) justifica-o como um método que “valoriza uma
compreensão que se desenvolve no interior da pessoa, sobretudo em relação a vivências e experiências que
tiveram lugar no decurso da sua história de vida”.

Pautado em discussões alavancadas por Nóvoa (1988), Finger (1988) Josso (1988) e outros autores que
debatem o tema abordagem (auto)biográfica e formação de professores, e ainda Pereira (2013), que concebe
o professor como um “sujeito que se produz em uma prática de ensinar, de trabalhar na formação de outros
sujeitos, em uma prática de educar”(p.13), cujo autor acrescenta de sua própria autoria ao vocabulário
docente os termos professoralização e professoralidade, é que esta pesquisa se fundamenta, buscando
articular meios favoráveis com a finalidade de que haja uma viagem para dentro de si mesmo, através de
ateliês, com o propósito de escutar do professor sobre como se vem a ser o que está sendo. Ao trazer à tona
o princípio de que ser professor é uma marca e não uma identidade, Pereira (2013) salienta que antes de
exercer essa marca a pessoa já estava constituída no seu ideário humano e traz em si nuances e experiências
vividas em todos os espaços por onde tem circulado e durante todo o tempo, cujas experiências refletem na
sua trajetória profissional.

Este trabalho consiste em realizar uma investigação de cunho formativo com estudos qualitativos através de
ateliês, investigar questões com a intencionalidade de problematizar os processos que envolvem o vir a ser
professor e os sentidos da docência nos anos iniciais da educação básica.

O locus da pesquisa vincula-se a uma escola pertencente à rede pública municipal de Jequié e conta com a
cooperação de cinco professoras com mais de dez anos de docência. É um trabalho voltado à abordagem
(auto)biográfica levando-se em conta seus vieses epistemológicos e metodológicos por compreender que a
referida abordagem tem tido uma repercussão ascendente não só como um instrumento de investigação, mas
como uma ferramenta de extrema importância no processo de (auto)formação relacionado à práxis humana.
As metodologias estão sendo desenvolvidas para a recolha de informações, aplicando-se estratégias de
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observações diretas do ambiente escolar, da ação docente e da estrutura curricular, da linguagem como
forma de constituição de si, de narrativas e diálogos com os partícipes da pesquisa a ocorrerem como um
processo investigativo/formativo. O trabalho, iniciado no mês de março do ano em curso, se estenderá até o
mês de janeiro de 2015 e tem o objetivo de provocar nas professoras a experienciar o desafio da participação
nos ateliês para melhor compreender como vem ocorrendo o seu itinerário educativo mesmo anterior ao
tempo de escolarização, com a proposta de elas exteriorizarem como vêm se constituindo em sua
subjetividade.

Dessa forma, sua problemática encaminha para analisar as tessituras dos partícipes no que diz respeito a sua
constituição como professor, mediante levantamento das narrativas formadas por lembranças de fatos e
acontecimentos de sua trajetória mesmo antes da vida escolar e de que forma as situações vividas
explicitadas têm influenciado no fazer pedagógico, além de vislumbrar nesta trajetória que os desvelamentos
venham a possibilitar uma ressignificação das práticas pedagógicas desenvolvidas na sala de aula.

Em que tessituras se constitui a professoralidade?

“Quem diria que um dia eu ia abrir o livro de minha vida e contar tudo?
E agradeço por isso: é bom a gente lembrar”.

Ecléa Bosi

Na atividade em questão, está sendo empregada a abordagem (auto) biográfica, a qual ganhou repercussão
na década de 1980, quando a Ciência se amplia para tratar de questões relacionadas intrinsecamente ao
humano. Dessa forma, o estudo em tese, conforme abordagem referenciada acima tem oferecido a condição
de se buscar do grupo envolvido certa cumplicidade no sentido de haver colaboração na metodologia
desenvolvida que se insinua especificamente em itinerâncias percorridas e discurso. Ainda sobre a ênfase na
abordagem (auto)biográfica, que é justificada por FINGER (1988, p. 124) como um saber epistemológico
alternativo, MIDLEJ, (2007, p. 25) menciona que

As novas concepções de Ciência, ao impor uma reflexão mais aprofundada sobre a
existência humana, me impelem a compor uma reconstrução de trajetórias,
ambientes e reativação de saberes, no intuito de influir na tecedura de novas
possibilidades de futuro; além disso, de explicar, para mim mesma, certos matizes
ressonantes que envolvem a profissão docente, profissão que escolhi como opção de
sobrevivência e de prazer.

Nessa citação é possível elencar os seguintes aspectos que envolvem a abordagem (auto) biográfica: a
autora, que tem desenvolvido pesquisas utilizando essa nova ciência, notadamente enfatiza que a
(auto)biografia impõe reflexões sobre a pessoa humana, num outro momento é evidenciado que a
rememoração traz à tona possibilidades de mudanças nas ações e ainda que de certa forma produz uma
relação de causa e efeito, pois em seu depoimento no que diz respeito à abordagem há a indicação de que as
trajetórias vividas refletem no fazer pedagógico, o que é possível concluir em seu relato que a ação de hoje
possui uma estreita relação a prática anterior. Como afirma BUENO (2002, p. 14), é preciso pensar a
formação do professor como um processo cujo início se situa muito antes do ingresso nos cursos de
habilitação, antes até dos primórdios de sua escolarização e continua durante todo o percurso profissional do
docente.

Em si tratando da pesquisa em questão, explica-se a escolha pela abordagem (auto)biográfica pelo fato de
haver o entendimento de que mais do que um opção e alternativa para fazer a mediação entre a história
individual e a história social (BUENO, 2002, p. 9) tem-se a noção de que oportuniza às pessoas a reflexão
sobre o decurso das suas experiências expondo sua história de vida. Na medida em que o sujeito se refaz,
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refaz sua própria história, analisa sua estética, através do reconhecimento de fluxos de forças com a
promoção de arranjos e orquestrações de vozes polifônicas, de forças múltiplas (PEREIRA, 2013, p. 127). Há
os registros das marcas que o tem constituído como professor, ao tempo em que os movimentos da
professoralidade configuram-se. É uma abordagem que objetiva valorizar a subjetividade que implica uma
investigação-formação, é a autopoiética, visto que dá importância à voz do professor. Nessa perspectiva, a
abordagem (auto)biográfica, que traz em si a proposta de evidenciar o papel do professor através de suas
próprias narrativas, eleva-o à condição de autor de sua própria história, pois ele passa a fazer parte do
cenário educacional não mais sendo visto ou se vendo como um cumpridor de recomendações e tarefas
advindas de autores que muitas vezes não exerceram a experiência docente, permitindo-se repensar suas
ações a partir do momento em que elas são elencadas e insere-se em uma tomada de consciência. O saber
mecanicista é substituído por um saber reflexivo e critico, e este último possui uma finalidade emancipadora
capaz de elucidar inquietações e questionamentos como: O que diz o professor de si mesmo?
De seu ser sendo?
Que desvelamentos têm se constituído nele como um sujeito em formação?
Como tem sido sua trajetória mediante as experiências vivenciadas?
Que situações o levaram à escolha de tal profissão?

As possíveis respostas para tais questionamentos talvez não aconteçam em sua totalidade. Nessa perspectiva,
Josso (1988, p. 64) esclarece que na abordagem (auto)biográfica é verdadeiramente uma construção que só
parcialmente aparece numa narrativa escrita a meio caminho. Verifica-se assim que a (auto)biografia é uma
condição limítrofe já que as narrativas não aparecem em sua integralidade, ao contrário, representam um
recorte da vida do sujeito pesquisado, etapas de uma vida humana que são desveladas, que, em se tratando
dessa pesquisa, a coleta de dados ocorre em forma de ateliês. Nos ateliês, os quais são organizados de
maneiras diversas, a autora acrescenta que ocorrem os momentos-charneira, que é quando se dá a
rememoração de práticas do professor pesquisado, as quais são fragmentos de sua vida identificadas em
espaços e tempos diferentes e nesse momento acontece o conflito do narrador consigo mesmo. O instante
conflituoso é gerado por haver uma ruptura, certamente à proporção que ele é levado a reorientar-se tanto
nas suas atitudes pessoais quanto nas ações e reações perante os diversos grupos sociais com os quais está
envolvido, aos espaços em que frequenta quer sejam naturais ou modificados pela ação humana, isso tudo
devido à tomada de consciência adquirida por ele.

Com a finalidade de que se efetivasse a colaboração dos partípices, houve inicialmente um diálogo para que
todas entendessem a importância dos desvelamentos de sua trajetória de vida. Estabelecendo uma relação de
comprometimentos, cada uma das professoras se dispôs a cooperar de maneira voluntária, sabendo que seria
criada uma espécie de pacto a partir da resposta positiva neste envolvimento para colaborar com as
demandas estabelecidas.

A partir das narrativas colhidas, reconhece-se que há um limite em dizer que se trata de uma simultaneidade
entre os pares pesquisadores e pesquisados, pois há indicativos de que posteriormente ocorrerá um olhar
atento pelos primeiros sobre o material colhido, que neste caso, dar-se-á pela seleção dos depoimentos para
apreciação e análise. Por isso, é importante destacar que o olhar do pesquisador vai além de uma simples
observação, deve ser aguçado, conforme descrevem GHEDIN & FRANCO (2011, p.71)

O processo de pesquisa resulta de fina e apurada percepção de mundo,
sistematizado por meio de uma atitude metódica que efetua, no texto produzido,
uma comunicação do olhar posto com atenção sobre determinado objeto
investigativo. Assim, tanto o processo de construção da pesquisa quanto o processo
de investigação do objeto fazem parte de um mesmo exercício interpretativo que
busca penetrar nas relações socialmente construídas para compreendê-las,
explica-las e interferir em sua constituição.

Sob tais circunstâncias, em que ocorreu um posicionamento pela (auto)biografia, abordagem que oferece os
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desvelamentos de individuação, reconhece-se que a pessoa encontra-se em situação de inter-relação com o
meio social pois a rememoração não se dá de forma solitária no sentido de que as lembranças não são
solitárias, pois apesar de não serem necessários testemunhos no sentido literal da palavra, eles estão ali,
presentes, quando se lembra, então, lembra-se de alguém que participou ou presenciou esse fato (Halbwachs
2003, p. 31), assim sendo constata-se que nos registros de si ocorre a interferência de sujeitos onipresentes.

Após haver a apropriação da abordagem (auto)biográfica para tentar entender como se vem a ser professor,
procurou-se conhecer o espaço escolar em que os partícipes da pesquisa exercem sua professoralidade, cujo
ambiente se caracteriza como uma escola inclusiva, entendendo-se aqui como o espaço escolar que recebe
estudantes com necessidades educacionais especiais, embora observou-se que a mesma não dispõe de
estrutura física nem de professores qualificados para a demanda. Outra situação observada na unidade de
ensino é a questão do currículo, que segundo GOODSON (2005, p. 21) restringe-se a um testemunho visível,
público e sujeito a mudanças, uma lógica escolhida para legitimar uma escolarização, o qual para (SILVA,
2004, p.35), baseia-se na cultura dominante, pois em vez de serem construídos a partir das necessidades dos
sujeitos aprendentes, é organizado com vistas a uma educação formal conteudista notadamente evidenciada
no ambiente escolar por existir uma preocupação das professoras no que diz respeito à sua práxis educativa
relacionada ao processo ensino-aprendizagem com a finalidade de atender essencialmente ao cumprimento
do planejamento traçado no início do ano letivo trazendo o referencial da teoria positivista que prima pelo
tecnicismo e ainda, referendando SILVA (p.35), foram verificados os aspectos a que ele denomina de currículo
oculto fazendo alusão a outra modalidade de currículo não formalizado mas que se apresenta sutilmente no
ambiente escolar materializado em forma de organização dos ambientes, o que é visível na disposição das
carteiras nas salas de aula ou de forma comportamental, que prevalecem valores conforme a ordem social
vigente. É uma realidade opressora, que para FREIRE (2005, p. 41), pode ser transformada através da práxis
humana, mas para isso se efetue é necessário haver a consciência crítica de que a opressão está presente e
manifesta-se de forma perceptível no cotidiano.

Que fios conduzem à escolha em ser professora?

“Mas também sei de um pulsar silencioso que liga a lentidão quase parada
das ondas que compõem o que estou sendo com a velocidade infinita das
ondas que me envolvem.”

Marcos Villela Pereira

O livro Como nos tornamos professoras?
de Roseli Fontana (2010) tem sido uma contribuição valorosa para refletir sobre a condição da
professoralidade sobre o que destaca PEREIRA em se trabalho Estética da professoralidade (2013) mediante a
riqueza do conteúdo da maneira como a autora, também professora, tece as narrativas de outras professoras
e as analisa, observando que esta profissão era atribuída às mulheres como forma de elas se aperfeiçoarem
mais como mães e donas de casa. Roseli põe no bojo de sua obra, que é o resultado de uma minuciosa
pesquisa com professoras, o que leva uma pessoa a escolher tal profissão, e em que medida essas escolha
transforma a vida do sujeito, tanto no sentido pessoal, quanto no fazer pedagógico, o que, de certa forma,
casa com as ideias de PEREIRA (2013, p.18) quando o autor envereda pela assertiva de que “tornar-se
professor, em última análise significa uma diferença na história de cada sujeito” ou quando o mesmo autor
afirma que “vir a ser professor é uma diferença de si que o sujeito produz culturalmente (num campo
coletivo), num de seus inumeráveis movimentos de constituição no mundo” (p. 22).

Embora ainda esteja em fase de desenvolvimento, visto que a finalização do trabalho ocorrerá no mês de
janeiro de 2015, observa-se que as narrativas apresentadas até então foram recheadas de emoções, visto
que as colegas colaboradoras imergiram em si mesmas para compor o que havia sido proposto a elas.
Salienta-se ainda nesta etapa que as narrativas referem-se à constituição do ser sendo professor além dos
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aspectos significativos anteriores à vida escolar até a atualidade, quando as professoras já se encontram há
mais de uma década no espaço escolar. Nas próximas etapas, a pesquisa será enveredada para extrair-se dos
sujeitos as possibilidades de mudanças nas práticas pedagógicas a partir das reflexões já postas em
evidência.

O universo escolar permanece subjacente na memória de cada um dos indivíduos que um dia teve o privilégio
de conhecer, investigar, mostrar-se de alguma maneira íntimo ou estranho naquele espaço
independentemente de atuarem com sujeitos aprendentes ou ensinantes. Na situação das professoras
submetidas ao contexto da pesquisa, povoam suas lembranças uma linguagem e imagem atuais, trazendo à
tona vivências da infância no universo escolar de uma época em que a necessidade de se escolarizar estava
relacionada mais diretamente à possibilidade de se obter ascensão social do que à formação crítica e reflexiva
do indivíduo, conforme se preconiza hoje em dia.

Retomando a obra de Roseli (2010, p. 90), há um entendimento peculiar na escolha e exercício da profissão
docente quando a mesma elucida, tomando como base o depoimento de uma das professoras pesquisadas de
que existe “a reafirmação das velhas explicações acerca da feminização da profissão docente, baseadas nas
proximidades entre os papéis de professora, dona de casa e mãe e nas facilidades de conciliação entre a
atividade profissional e as atividades domésticas”, no entanto a autora prossegue instigando e novas
explicações para a opção da carreira do magistério são suscitadas que não sejam exatamente uma extensão
do trabalho doméstico ou um meio de ocupar-se aleatoriamente fora desse ambiente, devido à organização
social da atualidade caracterizada principalmente por uma demanda maior de competitividade econômica .
Em outras épocas havia ainda a compreensão de se conceber a profissão docente como um sacerdócio, assim
o professor estava isento de pensar a educação, ser um sujeito atuante e talvez por isso não se reconhecesse
nele uma pessoa capaz de propor e realizar mudanças, fazer reflexões sobre o seu ser no mundo.
Contrapondo com essas discussões, pretende-se enveredar pela vertente de ratificar a importância do
professor no seu papel político dentro do dinâmico espaço escolar, pois nesse universo onde o pessoal e o
coletivo se misturam a tal ponto que em algumas situações há a impossibilidade de se perceber o uno dentro
do coletivo, cujo espaço é homogêneo na estrutura arquitetônica, de aparência rígida, geralmente também
fixa e também homogênea em sua estrutura curricular e recheada de posturas ainda preconceituosas porque
reflete as normas tradicionais sociais com valores mascarados vigentes, guarda em suas edificações, os mais
variados comportamentos e atitudes. Abrem-se as cortinas e a diversidade entra em cena.

Buscando o entendimento e ampliação no que diz respeito à formação do professor, PINEAU (1983, p. 99)
realça que o processo formativo ocorre por meio de três vieses a que ele classifica como heteroformação,
ecoformação e autoformação. A heteroformação é o que se pode observar na formação em contato com o
outro, exercida por interferência de outrem, é formar-se pelo e no coletivo, a ecoformação é referente à ação
do meio, o que se pode afirmar que seja a influência do ambiente, do universo onde o sujeito está inserido.
Nessa formação, ligada e totalmente dependente das duas ações supracitadas, está a autoformação, que
consiste na implicação do eu no processo formativo, cuja explicação é apontada por haver autonomização
educativa, refere-se à apropriação por cada um através de seu próprio poder de formação. Em outras
palavras seria sair da condição de seu estado de estabilidade determinado pelas forças coercitivas, das
normas sociais vigentes para uma tomada de consciência do eu, como se refere FREIRE (2004, p.39) ao dizer
que “quanto mais me assumo como estou sendo, mais me torno capaz de mudar, de promover-me, no caso,
do estado de curiosidade ingênua para o de curiosidade epistemológica”. Aludindo a BAKTHIN (2000, p.42),
cujo autor refere-se à palavra como um signo ideológico, e, por isso, “constitui o meio no qual se produzem
lentas acumulações quantitativas de mudanças que ainda não tiveram tempo de adquirir uma nova qualidade
ideológica, que ainda não tiveram tempo de engendrar uma forma ideológica nova e acabada” e no
entendimento que o professor em sala de aula é o detentor da palavra por mais que haja dialogismo no fazer
pedagógico, cabe a ele o exercício de delinear procedimentos que visem eclodir a curiosidade epistemológica,
entendendo-se que há de fato uma emancipação evolutiva nas suas práticas quando acontece a
autoformação, mesmo sabendo que a existência da escola enquanto instituição “tem feito sentido na medida
em que usurpa do sujeito as possibilidades de ele se fazer autônomo e singularmente” (PEREIRA, p. 132) e
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verifica-se que isso vale tanto para o sujeito ensinante quanto para o sujeito aprendente. A autoformação é
um caminho encoberto por penúria e tormento ornado por outros “autos” como autoconfiança,
autodeterminação, autocrítica, autorreflexão, autoestima e requer do sujeito realizar enfrentamentos e
rompimentos quando a heteroformação e a ecoformação não lhe são favoráveis, nesse aspecto perpassa pelo
viés do sofrimento elevado ao grau de ser quase uma jornada dantesca, em que se desce ao mais profundo
dos infernos sem saber exatamente quando ou se é possível chegar ao paraíso, mas o paraíso representa a
trajetória final e na educação não há objetivamente um fim, nada é permanente nem se basta porque
conforme ilustra PEREIRA (2013 p.26) a condição de si mesmo é o devir, é vir-a-ser.

Conclusões provisórias

“Quem vê nas velhas sacadas
de ferro forjado
as sombras debruçadas?
”

Cora Coralina

Segundo BORDIEU (1986), “a história de vida é uma dessas noções de senso comum que entraram como
contrabando no universo científico; inicialmente, sem muito alarde, entre os etnólogos, depois, mais
recentemente, com estardalhaço entre os sociólogos”. Apropriando-se desse saber para estudos sobre a
formação docente, dando ênfase à pessoa do professor, repensa-se a educação por outros vieses que não
sejam somente os métodos e técnicas aplicados em sala de aula. Reconstrói-se a educação olhando-a de
dentro para fora sob a ótica da constituição do professor-sujeito em suas tessituras. As (auto)biografias, por
conseguinte, possibilitam-nos compreender de fato tanto a constituição do ser sendo quanto as forças
coercitivas que interferem na autoformação possibilitando, porém, através da subjetividade, articulações para
inovações teóricas. No entanto, é uma abordagem que apresenta limitações, que dentre elas citam-se as
lacunas que os interlocutores podem deixar transparecer já que se pincela o passado com os matizes do
presente, o que, esmiuçando, não se consegue dar conta de explicar na sua totalidade todos os fatos mesmo
estando contextualizados.

Fazendo recorrência à literatura, extraordinária invenção da pessoa humana para dizer o não dito valendo-se
das sutilezas da linguagem metafórica, ela viaja como um cavaleiro errante pelas infinitas estradas incertas
das emoções ou navega mares infindáveis e desconhecidos dos sentimentos para contar histórias geralmente
à margem da História. Analogicamente à literatura, ao registrarem-se várias narrativas pessoais de grupos de
determinado lugar e de uma mesma época, reconstrói-se a história daquele lugar, da mesma maneira que ao
descrever e escrever poeticamente verificam-se os costumes e práticas de uma sociedade num determinado
período do tempo. Aqui se fez, neste momento, a escolha pela poesia, que é capaz de dizer quase tudo
sinteticamente utilizando amplamente os recursos da linguagem e, muitas vezes, expressar o indizível
latente, imerso em cada ser humano. Na epígrafe, Cora Coralina questiona quem é que com o olhar aguçado
no passado consegue enxergar suas próprias ações que ficaram inacabadas por razões diversas e quiçá
desconhecidas, afinal toda pessoa traz em si marcas de seu vivido e quando se debruça para contemplar o
passado, tem-se a oportunidade de rebuscar os sentimentos, emoções e fatos que repercutem no momento
presente. Outro poeta que tentou descrever o ser, descrevendo-se, foi Mário Quintana, que registrou o
seguinte:

”No retrato que me faço,

- traço a traço -
às vezes me pinto nuvem,
às vezes me pinto árvore...
às vezes me pinto coisas
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de que nem há mais lembrança...
ou coisas que não existem
mas que um dia existirão...”

A inconstância do eu-lírico como se vê em Quintana promove o redimensionamento à reflexão do que se está
sendo e de como se poderá ser; as lembranças são fugazes, realçam o imaginário, o autorretrato é
multifacetado, predomina uma instabilidade na própria definição do que se é, a memória é incerta e traiçoeira
já que pode expressar desejos de algo que deveria ter sido, é uma tentativa de (re)configuração de si
evidenciando-se o desequilíbrio. Reportando Cecília Meireles que sinalizou “A vida só é possível reinventada”,
e de fato o é, não se vive na mesmice entediada repetindo-se e fazendo todas as coisas da mesma maneira
porque a realidade é dinâmica, assim vive-se em constantes mutações fundamentadas por conquistas e
fracassos, principalmente porque como PEREIRA (2013, p. 19) reforça “somos todos um complexo muito
grande de práticas simultâneas e, a cada processo de desfazimento de si, sobrevivem resíduos que garantem
uma referência retentiva, de memória, que não deixa a gente enlouquecer” porque somos feitos também de
experiências e lembranças que utilizamos como mola propulsora todos os dias em nossos quefazeres.

Este constructo encerra-se por ora, com a compreensão de que o fio que conduz a escolha em ser professor
prolifera-se e surgem outros fios emaranhados até construir-se o tecido matizado ou bordado com tons
suaves, outras vezes alegres outras tantas vezes ainda agressivos, mas as tessituras estão ali, elas existem e
não se pode ignorá-las, ao contrário, é necessário fazê-las emergir das entranhas do sujeito para que ele
consiga dar mostras de suas potencialidades.
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