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RESUMO

Construir uma identidade, ou constituir-se como professora demanda tempo, estudo e muita persistência no
que se deseja. O presente texto objetiva compartilhar experiências do fazer docente, de modo específico
relatar as interfaces de história de luta e coragem. Tornar-se professor é (re) escrever uma história de vida
para ser contada, lida e vivida em seu (re) conto por aqueles que têm a profissão docente como legado, um
(eu) significativo que a cada dia fica imbricado por uma subjetividade do ser profissional. Outrora a escolha
da profissão, era apoiada, valorizada e estimada por seus familiares que acreditavam que o investimento na
educação poderia gerar mudanças, mas se encontra no mar do esquecimento. É possível resgatar-nos do
naufrágio assistido por muitos e voltar a remar em busca de esperanças e/ou expectativas. A inserção no
ensino superior gera uma expectativa de mudança e cabe a cada um de nós sermos a mudança e alcançar as
pessoas que percorrem o caminho da docência em busca de conhecimento e construção de si em detrimento
de outros.
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ABSTRACT

ABSTRACT

Building an identity, or be constituted as a teacher takes time, study and much persistence as you want. This
text aims to share experiences of teaching in a specific way reporting interfaces story of struggle and
courage. Becoming a teacher is (re) write a life story to be told, read and lived in your (re) tale for those who
have the teaching profession as a legacy, one (I) mean that every day is imbricated by a subjectivity of being
professional. Once the choice of profession, was supported, valued and cherished by your family who believed
that investment in education could bring about change, but it is in the sea of &8203;&8203;forgetfulness. You
can rescue us from sinking assisted by many and back to paddle in search of hopes and / or expectations. The
inclusion in higher education generates an expectation of change and it is up to each of us to be the change
and reach people who walk the path of teaching for knowledge and building themselves over others.
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A experiência docente pode ser compartilhada, gerand o assim um aprendizado significativo para outros
profissionais. A escrita deste trabalho surgiu em um momento dinâmico da vida de uma docente que ao
mesmo tempo torna-se discente, no intuito de (re) avaliar seu fazer docente, tornando a profissão um lugar
de construção. “Aprender a aprender” (Um dos quatro pilares da educação. Tema discutido por Jacques
Delors) faz parte da rotina daquelas pessoas que tem a docência como ideal de vida. Mesmo convivendo com
as duas funções, o docente precisa entender o real significado do seu papel para a sociedade. A identidade do
professor é formada pelo social, político e financeiro. O professor não pode pensar como um aluno, mas como
um professor que deseja o melhor para aqueles que estão sobre a sua responsabilidade, portanto ser
professor é um ato social.

A formação docente tem sido bastante discutida nos últimos tempos, essa formação não se refere apenas as
questões acadêmicas, mas a continuação da aprendizagem que o docente busca ao longo da sua carreira.
Este trabalho é pautado na linha qualitativa de pesquisa, de cunho compreensivo, mais centrado na pessoa e
na constante reconstrução de suas subjetividades, que são, antes de tudo, intersubjetividades (FIGUEIREDO
& COELHO JÚNIOR, 2004). A pesquisa qualitativa, assim, busca encontrar insights no retorno às
peculiaridades dos sistemas locais, dos casos concretos nas suas particularidades locais e temporais. Trata-se,
portanto, de um estudo qualitativo baseado em relatos acessados por meio do método da narrativa
autobiográfica (MASSIMI, 2011). Este artigo apresenta uma pesquisa (auto) biográfica, com relatos de
experiências extraídos de entrevistas narrativas, que segundo Souza (2008) [...] é uma metodologia de
trabalho que possibilita tanto ao formador, quanto aos sujeitos em processos de formação significar suas
histórias de vida [...].

A busca por conhecimento é constante e a cada dia que passa os desafios aumentam. Não existe uma receita
pronta para ensinar como o docente deve investir em sua aprendizagem, mas é preciso ter uma parceria
entre o profissional e o ambiente onde ele trabalha, os dois acabam usufruindo dos benefícios do
conhecimento. Um profissional competente, bem preparado oferece qualidade em seu trabalho e satisfação no
que se compromete a fazer, pois tem mais confiança em si e demonstra uma espontaneidade construtiva para
com os colegas de trabalho. Neste trabalho falaremos sobre a importância da construção do eu docente, este
eu que se encontra dentro de cada um, e em determinados momentos cria uma coragem para repensar a vida
docente constituindo assim um ser investigador de sua própria história e da história que os trouxe até esta
profissão.

Este trabalho foi idealizado a partir do estudo da disciplina Diretrizes Curriculares da Educação Superior. Ao
entrarmos em contato com esta disciplina, observamos que muitos estudantes dos cursos superiores não tem
a maturidade significativa para exercer o seu papel dentro da instituição, muitos se diziam insatisfeitos por
estarem fazendo o curso, e em nenhum momento estes pensavam em desistir ou trocar de direção, ao
analisarmos tal situação, nos perguntamos: como esses docentes, que já atuam nas salas de aula,
encontram-se insatisfeitos com o modelo educacional do curso e não fazem nada para melhorar, a não ser
discutir entre si?
Que caminhos eles percorreram para chegar até aqui?

O despertar docente

Quando alguém decide fazer um curso de licenciatura, este começa a (re) avaliar suas decisões para
compreender o seu papel na sociedade, papel esse que é levar conhecimento para as pessoas e conquistar o
pleno desenvolvimento de uma profissão que a cada dia é cerceada de desafios. Tornar-se professor é (re)
escrever uma história de vida para ser contada, lida e vivida em seu reconto por aqueles que têm a profissão
docente como legado.

Desde o primeiro dia de aula na faculdade passei a refletir sobre os processos vividos
para chegar / estar naquela posição, mesmo porque a minha chegada até a sala de
aula do ensino superior foi uma difícil caminhada. A razão que passei a frequentar as
aulas do curso de pedagogia exigia grande dedicação, pois o objetivo de continuar os
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estudos eram maiores que tudo naquele momento, quantas pessoas tentam se livrar
de algumas dores com algum tipo de medicamento?
Pois neste momento o meu medicamento seria o estudo. (G.C.2014)

Para Freire (2012) estudar é um fazer exigente, cujo processo se dá numa sucessão de dor, de prazer, de
sensação de vitórias, de derrotas, de dúvidas e de alegria [...] O tempo é capaz de definir várias escolhas na
vida das pessoas, e é importante estar atento para as transformações que acontecem ao longo de uma
formação acadêmica. As histórias de vida das pessoas que iniciam um processo de formação tem um valor
enorme, pois cada uma delas enfrentou circunstancias diferentes para estarem naquele ambiente. Incentivar
o desejo para continuar a jornada docente é acreditar que as recompensas podem ser demoradas, mas
manter a certeza que ela virá, torna-se mais agradável do que a vontade de desistirmos. “A educação é
objecto de um amplo debate social, graças ao qual se constroem crenças e aspirações que formulam
diferentes exigências em relação ao comportamento dos professores. Esta diversidade nota-se muito
claramente em momentos de conflito, nomeadamente entre as expectativas familiares e a acção dos
professores”. (SACRISTÁN, 1995.p. 67)

Quando assumimos a responsabilidade de nos tornarmos docentes, já sabemos do nosso papel perante a
sociedade, e, a partir dos conhecimentos metodológicos adquiridos ao longo do tempo tecemos nossa
identidade. A identidade do professor é socialmente interpretada como algo imutável, mas o desenvolvimento
profissional de cada um depende das mudanças que são adotadas ao longo da caminhada. Segundo Sacristán
1995: “Os professores medeiam quase todos os processos pedagógicos, mas deixam ser reprodutores e
veículos de outras determinações da prática”. Um ser social e cultural como é este cidadão carrega sobre si a
condição de um mediador de uma constante transformação.

O processo educacional é a condição para sermos inscritos como humanos a partir da
apropriação da história, da cultura e dos meios sociais acumulados ao longo evolução
da humanidade. A valorização deste processo transcende a perpetuação da memória
social e histórica de um grupo, bem como na apropriação dos conhecimentos
valorizados pelos alunos que participam do sistema de ensino organizado em cada
sociedade, e possibilita ao homem uma qualificação em suas intervenções sobre a
natureza. (GOMES et.al 2013, p. 143 )

Sabendo do histórico da educação brasileira, surge uma oportunidade de conhecer de perto os problemas que
muitos professores enfrentam e a pesquisa é o caminho a ser encontrado para uma busca, na tentativa de
sanar algumas dúvidas. “Nesse sentido, interessar-se pelos saberes e pela subjetividade deles é tentar
penetrar no próprio cerne do processo concreto de escolarização”. (TARDIF, 2012.p.228) Ao entrarmos em
contato com alguns professores, eles passaram a narrar um pouco das suas histórias de vida, e nessas
conversas falavam que estavam constituindo-se professor, embora deixassem a clareza nos seus
depoimentos: a persistência para continuar exercendo a profissão depende de cada um. As narrativas
profissionais corroboram para o docente torna-se sujeito da sua própria história.

A vida do professor é como um livro, se ele for indicado por alguém é porque ele é
bom ou ruim, então costumo escrever minha história usando o mesmo caderno, mas
tendo em mãos um lápis e uma borracha, faço sempre uma analise da minha
profissão e tento apagar aquilo que não foi bem, ao manchar a folha que estou
escrevendo a minha vida profissional tento trata-la com muita destreza,, pois sei que
são as minhas ações que embelezará ou acabará com a capacidade de exercer minha
profissão dignamente.(S.T, 2014)

A preocupação em manter uma reputação bem avaliada e aprovada pela sociedade é um fator importante no
depoimento desta profissional, pois a credibilidade no meio educacional é ainda um fator determinante, ainda
há uma apreensão com a credibilidade, e principalmente com o público da/na área educacional. Somos
sujeitos da nossa história, mas a história é contada de diversas formas, portanto zelar pela construção
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profissional é um compromisso de cada um.

A minha formação acadêmica foi um processo de enriquecimento profissional.
Aprendi muito, e com isso trouxe várias modificações para a sala de aula, sei que
não é a faculdade que modifica as pessoas, e sim o que as pessoas se dedicam a
aprender. O trabalho do docente é como trabalho de formigas. Só conseguimos
modificar algo, se nesta caminhada conseguirmos envolver toda a equipe, mas se a
equipe dos profissionais não estiver interessada em mudanças, então podemos
contagiar nossos alunos e fazer um trabalho diferente com eles. Eu compreendo que
existem dificuldades na profissão que escolhi para exercer, mas tenho cada dia uma
força renovadora dentro de mim. Preciso atualizar-me, pois sei que minha profissão
é feita de conhecimento e com ele vêm as realizações diárias: a aprendizagem com
os meus alunos e colegas. (L.F, 2014)

Para Libâneo (1994, p.16) “a pratica educativa é um fenômeno social e universal, sendo uma atividade
humana necessária à existência e funcionamento de todas as sociedades”. O professor ao contar um pouco do
seu processo de formação inseriu no circulo da docência, experiências que servirão de apoio para a formação
de futuros educadores. Segundo (Abrahão) “as trajetórias narradas proporcionam a construção de sentido de
uma vida”. Diante de tantas formas de aprender, as pesquisas vêm se desenvolvendo, o professor se
encontra com toda a atenção voltada para eles, pois os mesmos tem uma missão de influenciar a
aprendizagem dos alunos e as suas próprias aprendizagens.

O trabalho com a formação docente

Insistimos em saber quais as maiores dificuldades encontradas no campo educacional, se é estar em uma sala
de aula com alunos do ensino fundamental, ou estar em uma sala trabalhando com a formação de
professores?
As formações que as escolas oferecem tem um sentido especial para se compartilhar e trocar “boas
experiências”, mas nem sempre isso acontece, as questões trabalhistas institucionais muitas vezes interferem
nesses momentos, pois este tempo é aproveitado para discutir diversos temas que na realidade nem podem
ser resolvidos com os professores, e sim com a gestão da instituição, com tudo isso, os desencantos com as
reuniões de formação podem ser fracassadas, mas é preciso reorganizar a linha de pensamento e investir na
capacidade de aprendizagem do professor.

No inicio do desenvolvimento do trabalho com alguns professores, não é incomum encontrar profissionais
desmotivados, reclamando dos papeis desenvolvidos por eles, muitos se acham sobrecarregados e acabam
perdendo a motivação em estar na direção de uma sala.O que mais se fala em reuniões é que “o mundo lá
fora mudou e a escola é a mesma a mais de 300 anos”. Essa afirmação pode ser verídica, mas o que estamos
fazendo para mudar essa realidade?

Realidades não se modificam da noite para o dia. É preciso compreender a necessidade dos professores,
muitas vezes as escolas e os estudos realizados, nos aponta que devemos trabalhar pensando na realidade
dos alunos. E, quem tem pensado na realidade dos professores?
Quem tem se preocupado com esses seres que muitas vezes tem uma enorme fama de super heróis, mas que
na realidade são pessoas comuns e carentes de atenção.

As reuniões de formação pode ser uma oportunidade de se pensar em melhorar a vida profissional desses
professores, em quaisquer níveis de ensino. Existem os momentos de frustrações e momentos de glórias, o
professor não está livre de problemas, muito pelo contrário ele precisa de uma atenção especial. Já que
trabalha ao lado de diversas pessoas. [...] Educar é, sobretudo, permitir um contato com a cultura, na
acepção mais geral do termo trata-se de um processo em que a própria experiência cultural do professor é
determinante. (SACRISTÁN, 1995.p. 67). Há uma necessidade de manter um olhar humanístico para os
professores. Muitos educadores encontram dificuldades em aperfeiçoar seus conhecimentos pedagógicos e
aplicá-los na sala de aula.
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O conhecimento é a arma mais importante do professor, mas nos dias atuais, o
professor vem encontrando na sala de aula a indisciplina dos alunos. Este é um dos
fatores que precisa ser discutido e melhorado urgentemente.

Hoje os alunos tem tudo, mas o respeito ao próximo fica a desejar. É preciso
conscientizar as famílias que é a base de tudo, para depois melhorar a indisciplina
dos alunos na sala de aula. A partir daí o conhecimento do professor será valorizado
e respeitado. Vale ressaltar, que precisamos também de mais avanço tecnológicos
para formar uma escola de mais qualidade.(C. S. 2014)

No depoimento da professora nota-se a importância que o conhecimento tem na vida do ser humano, em se
tratando de conteúdos pedagógicos destinados as turmas a professora precisa dar conta dos conteúdos mas
se depara com fator que mesmo não sendo algo novo tem sido um dilema para muitos pois de trata da
indisciplina dos alunos. A professora ressalta que só depois que se resolver esse problema o professor passará
a ser valorizado. Como afirma Tardif 2012, p. 228: “Em seu trabalho cotidiano com os alunos, são eles os
principais atores e mediadores da cultura e dos saberes escolares. Em suma, é sobre os ombros deles que
repousa, no fim das contas, a missão educativa da escola”. A escola ainda é considerada um dos principais
ambientes de interação social.

Durante o dia a dia ouvimos muito a respeito da formação continuada para os professores, principalmente
para aqueles que estão trabalhando com o Ensino Fundamental I . Muitas escolas consideradas de pequeno e
médio porte precisam investir um pouco mais de tempo para a formação do professor. O depoimento abaixo
mostra um pouco do sentimento de uma professora em relação a este assunto.

O processo de ensino- aprendizagem deve estar sempre se renovando
principalmente no que se diz respeito à metodologia que não existe padrão, porem,
deve ser usada de forma criativa para criar um interesse e aprendizagem melhor e
mais coerente para o educando, e as escolas particulares de um modo geral cobra
demais dos professores mais não investe nem em tempo nem em recursos só quer
colocar no outdoor principalmente em época de matricula “PROFESSORES
GRADUADOS E QUALIFICADOS” porém não reflete que esse profissional é de suma
importância para o crescimento de sua escola e que se hoje ela está vazando de
alunos é graças ao trabalho que esse profissional realiza.

Hoje sou pedagoga e pós-graduada em educação especial e graças a 2° escola em
que trabalhei e passei lá 18 anos que contribuiu bastante, pois assumiu 80% da
minha mensalidade por um período de 4 anos e ainda disponibilizava a nossa saída
30 minutos antes do nosso horário habitual, digo que foi de suma importância para a
minha formação hoje, é bastante diferente e outro detalhe a escola que foi essencial
para a minha formação é uma escola “Comunitária”. (M..B 2014)

Ser professor é um ato social, e aceitar o professor é um dever da sociedade, este ser que tem sido
fundamental na construção da identidade do ser humano, carrega em seu âmago a necessidade de
reconhecimento, as histórias de vida contada por eles merecem um pouco mais de atenção para que o seu
desenvolvimento profissional ganhe uma evolução mais prazerosa.

Tudo tem mudado num ritmo frenético, tecnologias e mais tecnologias facilitando a
vida para uns e dificultando para outros.O núcleo familiar já não é mais o mesmo, os
modelos de família vem se transformando a cada dia. Novos trabalhos surgindo,
novas habilidades, as crianças aprendendo muito cedo a utilizar essas ferramentas e
os professores, já que tem o papel de facilitar a construção do conhecimento e são
formadores de opinião, é mister que o facilitador esteja sempre se profissionalizando

01/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/construcao_de_um_eu_narrativa_auto_biografica_do_tornarse_profess.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.5-7,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



aderindo ao novo, mas claro, com criticidade e discernimento para saber o que
compete ou não a sala de aula e ao seu perfil de educador.

Acredito, assim como Sócrates que “todo conhecimento nasce nos questionamentos”,
portanto sempre me questiono sobre as minhas praticas, meus conhecimentos e
sempre chego a conclusão que preciso sempre e cada vez mais procurar saberes que
aperfeiçoem a minha pratica e me faça um ser humano melhor.(P.C.2014)

A formação continuada é vista como algo importante, mas que deve ser instigada por todos os professores
Para PERRENOUD( 2002) “a profissionalização do ofício de professor pode parecer um slogan inócuo se os
professores recusarem a autonomia e as responsabilidades ligadas a ela”. É preciso nos atentarmos para as
nossas responsabilidades que ao mesmo tempo tem se tornado um direito

A formação continuada tem como principal objetivo promover a atualização e a
reflexão permanentes sobre a área de atuação profissional contribui
significativamente para o desenvolvimento pessoal e profissional do docente. Porém
o que percebemos é que na pratica a falta de condições objetivas, tanto materiais
quanto simbólicas para que os docentes possam realizar de fato uma formação
permanente para além dos próprios estudos e esforços.A formação continuada de
professores é garantida pela LDB 9394/96, mas muitas vezes os custos referentes a
essa formação fica por conta dos próprios profissionais, constituindo-se assim mais
uma obrigação que um direito.Tenho feito alguns esforços para tentar reparar esse
problema da falta de formação: é o investimento em cursos, seminários e palestras
ligados a temas referentes a educação, bem como a pesquisa que proporciona a
produção de novos conhecimentos e educação e contribuem para que o fazer
pedagógico seja mais significativo. (S. N 20014)

A educação gera possibilidades de mudanças, encontra não podemos permitir que ela entrasse no mar do
esquecimento, precisamos resgatar-nos do naufrágio assistido por muitos e voltar a remar em busca de
esperanças e/ou expectativas. Há uma relação de cobrança do professor consigo mesmo para tentar cumprir
as metas estabelecidas com eles em relação aos alunos, e muitas vezes esse professor acaba esquecendo que
ele é um ser político cultural e social e acaba se subestimando em não buscar estar se especializando
buscando formas de melhorar a sua visão em relação a escola e fica desiludido com a educação por achar que
diante de tantos problemas sem solução a melhor maneira é tentar esquecê-los. Pozo (2002, p. 91) afirma
que “há muitos tipos diferentes de praticas, cujo êxito dependerá das metas da aprendizagem e dos
processos que os alunos possam pôr em marcha”. Nós professores somos eternos aprendizes e desta forma
precisamos tentar fazer sempre o melhor possível.

Só se muda uma realidade, quando se modifica a maneira de perceber o mundo, e a sala de aula é um mundo
de constantes transformações. O professor precisa ser incentivado a participar de congresso e entres outros
eventos, para que ele perceba a importância da pesquisa a importância de adquirir e trocar conhecimento ao
longo da sua vida, portanto sozinho ele não permanecer a andar, tem que ter um estimulo que vai além das
suas possibilidades.

Para não concluir

As narrativas e memórias nos trazem conhecimentos muito importantes para o cotidiano educacional. A
formação continuada é um tema que está em constante discussão principalmente no meio acadêmico, O
importante não é só falar do tema como se fosse algo passageiro, é importante levar em consideração que
parar e refletir sobre o nosso conhecimento ajudará na construção significativa de um profissional
comprometido com a educação, bem como pesquisadores voltados para o campo educacional. O estudo se
renova a cada dia, não existem aprendizagens sem dedicação, portanto o despertar docente, a construção de
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um eu que se encontra em cada um de nós precisa ser encorajado a permanecer em evidencia e assumir o
papel de um educador responsável por novas descobertas e comprometido com as representações que
ocupamos na sociedade.
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