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RESUMO:

Este trabalho faz parte de um estudo mais amplo que buscou compreender sobre os
elementos da construção da identidade docente em Química. Dos elementos
investigados o presente artigo tem como objetivo realizar uma reflexão sobre o papel
dos/as professores/as de memória da trajetória escolar e formação profissional para a
atuação dos/as professores/as de Química. Nesse aspecto, compreender o processo de
incentivo e influências dos/as professores/as de memória para a continuidade da
carreira profissional docente em Química. O trabalho teve como referencial
metodológico a pesquisa qualitativa, através do método História de Vida de sete
professores/as iniciantes na atuação docente em Química. Os dados mostraram
aspectos positivos e negativos do processo de incentivo/influência para a docência e a
área de Química, nos diferentes níveis de ensino.

Palavras-Chave: Professores de memória, identidade docente, licenciatura em
química.

RESUMEN:

Este trabajo es parte de un estudio mayor que trató de comprender acerca de los
elementos de la construcción de la identidad en la enseñanza de la química. Elementos
investigaron el presente artículo tiene como objetivo desarrollar una reflexión sobre el
papel de la / el maestro / la memoria de la vida escolar y la formación profesional para
la acción del / la profesor / la química. En este aspecto, ser capaz de entender el
proceso y las influencias y los incentivos / el maestro / la memoria para seguir la
carrera docente en química. El trabajo tiene su método de investigación cualitativa
metodológica través de la historia de vida de siete profesores / práctica docente en los
principiantes en la química. Los datos mostraron que los aspectos positivos y
negativos del proceso de fomento / enseñanza e influencia en el campo de la química,
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los diferentes niveles de educación.

Palabras clave: Maestros de la memoria, la identidad docente, el grado en química.

INTRODUÇÃO

Vários trabalhados sobre a construção da identidade docente ajudam a identificar e
compreender quais os saberes, as competências e habilidades necessárias para a
atuação dos/as professores/as, como esses saberes são constituídos, como se
desenvolve as transformações na identidade dos/as professores/as durante a sua
formação e atuação profissional, quais as relações estabelecidas na atividade, quais as
fases do ciclo de vida profissional, entre outras questões (TARDIF, 2012; PEREIRA,
2000; ALENCASTRO, 2003; NÓVOA, 2008). Dentro dessas discussões esclarece-se
que o desenvolvimento da prática docente envolve diversos saberes e que, além disso,
é importante conhecer a relação dos/as professores/as com seus próprios saberes.
Sabe-se que os saberes disciplinares e curriculares já são saberes determinantes,
incorporados à prática docente numa posição de exterioridade em relação à atividade
do/a professor/a. Quando se busca compreender os saberes dos/as professores/as e a
relação que eles/as estabelecem com estes saberes torna-se importante conhecer as
visões presentes a partir dos saberes provenientes da sua prática cotidiana e as relações
estabelecidas com a comunidade escolar e as atividades profissionais, pois são
elementos fundamentais para formação e compreensão do processo de construção da
identidade docente.

Nesta reflexão, o autor Arroyo (2008) expressa à importância de discutir sobre as
condições do trabalho docente, pois além das preocupações com os saberes específicos
e saberes metodológicos, a atividade docente está condicionada a estruturação do
processo e dos significados atribuídos nas ações dos profissionais, nos quais se
destacam os pensamentos, interações e formulações de soluções na realização das
ações da profissão. Para ele, discutir sobre como é realizado o trabalho pedagógico é
também levar em consideração os processos mentais e intelectuais, os hábitos e
valores ativados na socialização educacional.

Ao refletir sobre a aprendizagem desse ofício é importante entender as interações
vivenciadas desde o início da trajetória de vida a partir das interações familiares,
escolares e do contexto social, pois as imagens construídas sobre a docência dependem
dos limites materiais e culturais da origem social que o indivíduo percorreu, como
também do modo de socialização, de incorporação e aceitação dos valores, dos estilos
de ser professor/a que vão sendo aceitos, internalizados desde cedo e que vão
conformando essa identificação com as representações sociais e culturais do
magistério (ARROYO, 2008). O processo de interiorização da aprendizagem e
socialização da profissão docente é construído nas formas de ser e de dever das
imagens formadas durante a trajetória escolar, oriundas das lembranças das instruções
familiares, das trajetórias dos professores/as na vivência escolar e da origem de classe.

Prefiro pensar que o aprendizado vem dos primeiros contatos e
vivências dos mestres que por longos anos tivemos, desde o
maternal. As lembranças dos mestres que tivemos podem ter
sido nosso primeiro aprendizado como professores. Outros
ofícios como engenheiros, pedreiro, advogado, enfermeiro,
médico... ficaram bem mais distantes de nossas vivências e
serão aprendidos por poucos, basicamente nos cursos de
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graduação. A figura da professora, do professor é das mais
próximas e permanentes em nossa socialização [...] repetimos
traços dos nossos mestres que, por sua vez, já repetiram traços
de outros mestres. Esta especificidade do processo de nossa
socialização profissional nos leva a pensar em algumas das
marcas que carregamos. São marcas permanentes e novas, ou
marcas permanentes que se renovam, que se repetem, se
atualizam ou superam (ARROYO, 2008, p. 124).

Com isso, esse percurso de aprendizagem do ofício docente é marcado por diferentes
elementos que necessitam de uma reflexão e de uma relevância nos cursos de
formação, concepções que incluam o desenvolvimento pessoal e profissional
valorizando as lembranças da trajetória escolar, as experiências como aluno, como
aluno em formação docente, estagiários, entre outras fases da trajetória que compõem
a construção da identidade profissional.

De tal modo, a partir das discussões sobre a identidade docente, a formação de
professores, a memória e narrativa de história de vida pode-se entender que esta
construção é dada de forma contínua, complexa, que envolvem aspectos pessoais,
sociais e profissionais. Esse desenvolvimento envolve a relação de saberes,
experiências e expectativas profissionais que podem ser estudadas e compreendidas a
partir da interação entre o pessoal e profissional de cada indivíduo.

Assim, dentro da experiência profissional e do percurso escolar pode-se compreender
alguns aspectos da formação a partir das relações estabelecidas por estes/as
professores/as e seus/suas professores/as de memória na trajetória da Educação Básica
e na Educação Superior para a atuação profissional. Como sabemos o espaço escolar
proporciona o estabelecimento de diversas relações sociais que contribuem para o
desenvolvimento ou não dos indivíduos nele presente. No contexto do processo de
ensino e aprendizagem os/as alunos/as estabelecem relações com seus/suas
professores/as, relações que podem ser vistas de maneira positiva ou negativa por
eles/as, as ações e características dos/as professores/as da trajetória desses/as
indivíduos ficam registradas em suas memórias e podem ser levadas em consideração
durante o desenvolvimento da sua atuação profissional.

Essas reflexões também se destacam na formação de professores/as de Química. O
autor Maldaner (1999), ao trazer discussões sobre a formação inicial e continuada de
professores/as de Química, destaca que essa formação se inicia na formação escolar
elementar quando o indivíduo está em contato com o primeiro/a professor/a formando
as primeiras ideias muito simples sobre a profissão, essa formação apenas na vivência
acaba gerando ideias muito simples de ser professor, para qual, basta o/a professor/a
apenas ter o conhecimento da matéria, um pouco de prática e alguns complementos
psicopedagógicos. Em especial na Química, de alguma forma, isso marca o sujeito que
deseja ser professor ou acaba rejeitando a profissão. De tal modo, o foco é pensar em
um profissional que seja capaz de problematizar, interagir e refletir sobre e na sua
atividade com base nos saberes construído na formação e atuação profissional, além
das interações sociais e culturais.

Nesse sentido, o presente trabalho faz parte de uma pesquisa mais ampla busca
compreender os elementos constituintes na construção da identidade docente em
química, dentro desses elementos este trabalho tem como objetivo realizar uma
reflexão sobre o papel dos/as professores/as de memória da trajetória escolar e
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formação profissional para a atuação dos/as professores/as de Química participantes
desse estudo. Nesse aspecto, compreender o processo de incentivo e influências dos/as
professores/as de memória para a continuidade da carreira profissional docente em
Química.

PROCEDIMENTO PARA DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO

Este trabalho faz parte de uma pesquisa mais abrangente que teve como referencial
metodológico a pesquisa qualitativa, através do método História de Vida ou também
denominado método (Auto)Biográfico (BOGDAN e BIKLEN, 1994). Segundo
Bogdan (1994) é realizada através de entrevistas aprofundadas, tendo como objetivo
entender uma narrativa na primeira pessoa. Os informantes foram sete professores/as
egressos/as da primeira turma do curso de Licenciatura em Química de uma
Universidade pública do estado de Sergipe em 2010, hoje professores/as de Química.
Foram convidados/as os/as professores/as que deram continuidade a sua formação
acadêmica e tiveram experiência profissional docente durante e após o término do
curso, desses/as sete quiseram participar do estudo.

O caráter qualitativo desta pesquisa está no aspecto de interpretação da fala dos/as
professores/as, durante os relatos de sua formação escolar, acadêmica e profissional.
Segundo Ludke e André (1986), a pesquisa qualitativa tem como características o
contato direto e intensivo com o estudo a ser realizado. As informações a serem
obtidas são ricas em descrições pessoas, situações e acontecimentos do ambiente
investigado. Tem como atributo tentar buscar identificar os significados atribuídos
pelos participantes às questões de estudo, entre outros aspectos.

Os passos para estruturação dessas narrativas de Histórias de Vida e desenvolvimento
das questões envolvidas nesta pesquisa, contaram com duas etapas: a primeira
respaldou em uma conversa informal com os/as professores/as, individualmente, para
apresentação do estudo desta pesquisa e do roteiro de construção das Histórias de
Vida, roteiro esse que orientou o desenvolvimento dos relatos desses/as professores/as
iniciantes na atuação profissional. Na segunda etapa, foram executadas as entrevistas
orais de construção das Histórias de Vida de cada professor/a.

O roteiro foi organizado em temas que serviram para introdução das ideias iniciais
sobre o que gostaria que os/as professores/as abordassem nos depoimentos e, em
seguida, eles/as mesmos/as dariam o rumo à entrevista. As temáticas deste roteiro são
relacionadas à “Apresentação dos/as informantes”, ao “Período de entrada na
profissão”; o “Período acadêmico”; e o “Período escolar”. Neste trabalho, destacam-se
as discussões referentes aos períodos de formação e atuação profissional no qual se
buscava conhecer as relações estabelecidas entre esses/as informantes e seus/suas
professores/as de memória do período escolar, acadêmico e de formação continuada.
A partir da compreensão do processo de incentivo/influência dos/as professores/as da
formação desses/as professores/as procurou-se destacar possíveis contribuições
deles/as para as ações realizadas na atuação profissional e na continuidade pela
carreira docente.

A análise qualitativa e quantitativa para a contraposição dos dados foi realizada a
partir do conjunto de técnicas que compõem a análise de conteúdo (Bardin, 2010), a
partir de cada temática investigada foram organizados subeixos de estruturação e
categorias para facilitar na compreensão das informações.
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A seguir descreve-se uma breve apresentação do perfil desses/as professores/as
iniciantes e das discussões referente às relações estabelecidas de incentivo/influência
na trajetória de formação e atuação profissional docente em Química.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Breve perfil dos/as professores/as

Os/as informantes desta pesquisa foram os/as professores/as iniciantes na atuação
profissional docente em Química, egressos da primeira turma do Curso de
Licenciatura em Química do Campus de expansão de uma Universidade Pública do
Agreste Sergipano (CLQ-SE). Participaram da pesquisa seis professores e uma
professora, que apresentam faixa etária jovem, de 24 a 26 anos, todos/as eles/as foram
formandos/as no mesmo período, 2010/1.

Atualmente, esses/as professores/as estão residindo nas regiões de Itabaiana - SE;
Limoeiro - CE; São Cristóvão - SE; Aparecida - SE; São Domingos - SE e Aracaju -
SE, algumas das regiões são onde esses/as professores/as já moravam com suas
famílias e após o término do curso voltaram para suas regiões e atuam como
professores/as na mesma, e outros estão em regiões diferentes das que residiam no
período do curso, devido à continuação profissional como o mestrado, que estão
cursando em regiões diferentes e também por terem constituído família e por isso
moram em outra região (Quadro 1).

Professor/a Idade Município/Estado Formação Tempo de Atuação
profissional

P1 25 Itabaiana/SE Especialista/Mestrando 04 anos
P2 26 Limoeiro/CE Mestrando 06 meses
P3 24 São Cristóvão/SE Mestrando 02 anos
P4 24 Itabaiana/SE Mestrando 02 anos
P5 25 Aparecida/SE Especialista 03 anos
P6 24 São Domingos/SE Mestrando 07 meses
P7 25 Aracaju/SE Especialista 04 anos

Fonte: narrativas dos/as professores/as, maio a setembro de 2012.

Quadro 1: Apresentação geral do perfil dos/as professores/as.

Em relação à continuidade da formação acadêmica, foi observado que todos/as os/as
professores/as deram seguimento a uma qualificação profissional, como especialistas
em Ensino de Química e/ou como mestrando nos programas de mestrado em Ensino
de Ciências Naturais e Matemática e mestrado em Química.

Em relação à atuação profissional como professores/as, observou-se que alguns/mas
professores/as iniciaram a atividade docente antes de terminarem a formação
acadêmica, por meio de contrato, alguns/mas em escolas públicas e outros/as em
escolas particulares. Dos/as professores/as que apresentam mais tempo de experiência
profissional docente, um professor e uma professora apresentam 04 anos de atuação
profissional entre escolas particulares e públicas e um professor com 03 anos em
escola pública, os mesmos apresentam mais tempo de atuação porque iniciaram suas
experiências com contratos ainda no curso de formação. Dois professores apresentam
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um menor tempo de carreira, pois só depois de algum tempo formados conseguiram
um contrato como professores de Química, um com 07 meses em uma escola pública
por meio de contrato temporário e outro com 06 meses em uma escola particular. Dois
professores não tiveram experiência profissional, após o término do curso, devido
ingresso no mestrado, e sua experiência ocorreu durante o período de estágio no curso
de graduação, que foi paralelo a um contrato temporário que conseguiram nesse
período, que perdurou por 02 anos.

A partir das experiências vivenciadas por esses/as professores/as durante a trajetória
de formação e atuação profissional e das relações estabelecidas por eles/as, buscamos
a seguir fazer uma reflexão sobre as relações estabelecidas por eles/as e seus/as
professores/as de memória, as características, incentivos e influências para a formação
docente.

A Relação dos/as Professores/as de Memória na Formação Acadêmica e Atuação
Profissional Docente

Como apresentado inicialmente, este trabalho faz parte de um estudo mais amplo que
buscou compreender sobre os elementos da construção da identidade docente em
Química. Dos elementos investigados o presente artigo faz uma reflexão sobre o papel
dos/as professores/as de memória da trajetória escolar e formação profissional para a
atuação dos/as professores/as. Nesse sentido, foram analisadas as relações de
incentivo/influência para a atuação profissional. Durante a compreensão dessas
informações foram elencados subeixos, Memórias positivas e Memórias Negativas,
ambas relacionadas a aspectos gerais de contribuição na formação e características
específicas dos/as professores/as de memória para a atuação profissional, tanto para
Educação Básica quando para Educação Superior (Quadro 2). As categorias foram
criadas a partir dos relatos dos/as professores/as entrevistados/as, eles/as citaram
características e contribuições dos/as seus/as professores/as de memória.

Eixos Sub Eixos Categorias Fr. Fr. T.

Incentivo/
influência da e na
trajetória escolar
da Educação
Básica

Memórias
positivas

Seguir a carreira docente 02

06
Seguir a área das exatas 01
Seguir a área de Química 01
Professor engraçado/descontraído 01
Professor calmo e paciente 01

Memórias
negativas Professor arrogante 01 01

Não houve
incentivo/
influência para
seguir a carreira
docente

Memórias
Negativas

Ser professor é ruim/desvalorização
profissional 02 02

Incentivo/ Memórias
positivas

Continuidade na formação
acadêmica 04

14

Seguir a carreira docente 02
Organização/ dedicação 01
Respeito 01
Comprometer-se com o
desenvolvimento do aluno 01
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influência da
trajetória
acadêmica

Autonomia profissional 01
Domínio do conhecimento Químico 01
Conhecimento pedagógico e
didático 01

Participação em pesquisas 01
Elaboração de seminários e oficinas 01

Memórias
Negativas Professor arrogante 01 01

Fonte: narrativas dos/as professores/as, maio a setembro de 2012.

Quadro 2: Incentivo e influência dos/as professores/as de memória para a
trajetória de atuação profissional.

Sobre o processo das relações entre os/as informantes e seus/suas professores/as de
memória da Educação Básica para contribuir na inserção da atuação profissional
docente em Química foi ressaltado com maior frequência nos relatos às memórias
positivas desses/as professores/as (06 inferências). Nesse subeixo a categoria seguir a
carreira docente se destacou entre as demais, dois professores/as deixam claro que
durante este período tiveram uma relação positiva de incentivo para seguir a carreira
docente (02 inferências). Sendo que foi observado nas demais investigações que
todos/as os/as professores/as pretendem seguir a carreira docente e neste momento
pode-se observar que dois tiveram essa contribuição durante a Educação Básica. Um/a
explana o contato estreito com as ações da profissão, pois os/as professores/as nessa
etapa de formação eram parentes da família e de certo modo foram pessoas
importantes na escolha da profissão. Ele/a confirma que este incentivo/influência veio
de pessoas da família que eram professores/as e lhe assentou de exemplo para seguir a
carreira docente, mas em relação ao contexto escolar seus/as professores/as não o
incentivaram a ser professor/as, devido algumas condições ruins da profissão.

Na educação escolar eu não fui incentivado, mas levava como
referência duas: minha tia e minha madrinha que sim, eram
professoras e eu sempre achava bonito essa profissão e, minha
prima que também era professora. Eu gostava muito delas. Eu
as tinha como um exemplo, mas, poucos professores gostavam
incentivaram a seguir uma formação nessa área de licenciatura.
Acho que a maioria mandava fazer qualquer outra coisa menos
ser professor. Sempre foi assim: ah! Professor ganha pouco;
ah! Professor leva trabalho para casa; tem que corrigir; tem
muita preocupação; tem um monte de aluno que não quer nada
[...] (P6).

Já o/a outro/a expressa a boa relação com os/as professores/as da disciplina Química e
com a dinâmica das aulas, aspectos que fizeram ter afinidade pela disciplina e querer
seguir a profissão. Como pode ser observado no trecho abaixo:

Então, teve professores/as que eu me identifiquei com eles/as
como os/as professores/as de Química [...] sempre gostei
demais, sempre tinha notas altas. E, eu me espelho muito neles
dois hoje, pra eu dar minhas aulas. Um [...] era um/a
professor/a muito engraçado/a, eu sempre puxei alguma coisa
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dele/a e o outro/a era o/a mais calmo/a. Então, eu tenho muita
paciência. Então, eu sempre mesclo entre eles/as dois, sabe!.
Incentivou muitas coisas e sempre tive muito apoio e até hoje
eles dois são ícones pra mim (P7).

Ainda assim, observa-se uma baixa frequência de professores/as que durante a
Educação Básica estabeleceram uma relação de incentivo e/ou de influência com
seus/suas alunos/as para seguir a carreira docente. Para a compreensão deste fato
pode-se observar no relato desses/as professores/as que alguns não tiveram contato
com professores/as formados na área, seus/suas professores/as durante aquele período
tinham outra formação específica e por isso não os proporcionaram oportunidade de
proximidade com a atividade docente (02 professores/as). Já outro/a professor/a de
memória de um/a dos/as informantes contribuíram para o incentivo em seguir a área
de Química de modo geral (01 inferência), sem necessariamente ser a profissão de
professor/a. E, no outro aspecto os/as professores/as de memória não apresentação a
seus/suas alunos/as uma relação positiva com a profissão docente aponto de
proporciona interesse pela profissão, para esses/as professor/a de memória na
Educação Básica ser professor/a é ruim (memória negativa), ao destacar uma visão de
desvalorização da profissão no contexto social (02 inferências).

Sobre este último aspecto cabe retornar a reflexão dos vários problemas presentes na
atividade docente, e que de certa forma, contribuem para diminuir a atratividade do/a
professor/a pela docência, como as condições de trabalho citada pela maioria destes/as
informantes como uma das dificuldades para realização das atividades no contexto
escolar; os baixos salários; a massificação do ensino; a violência nas escolas; à falta de
prestígio; entre outras questões que proporcionam momento de crise na identidade
profissional (LUDKE e BOING, 2004; TARTUCE, NUNES e ALMEIDA, 2010).

Ainda nas memórias positivas foi observado que as características do/a professor/a
paciente, calmo e descontraído ficaram registradas na memória desses/as informantes
como aspectos importantes para o interesse pela disciplina e pela profissão, a serem
também incorporadas na sua prática pedagógica (02 inferências).

Já em relação à Educação Superior para proporcionar interesse dos/as professores/as
pela carreira docente a maioria dos dados também foram relacionadas às memórias
positivas (14 inferências), no qual foi observado com maior destaque o estímulo para
continuidade na formação acadêmica (04 inferências) e seguir a carreira docente (02
inferências). No relato desses/as professores/as é observado que o período da
graduação foi importante para os/as mesmos/as decidirem ser professor/a, a partir do
contato com alguns elementos da formação, a exemplo, a interação entre ensino,
pesquisa e extensão, foi possível ter a oportunidade de manter um contato maior com
os/as professores/as deste período e com as atividades profissionais, de forma a
contribuir nessa visão de continuidade da formação.

[...] O incentivo que eu tive foi de três professores/as,
principalmente. Então, esses três professores/as me
influenciaram muito para que eu pudesse dar continuidade na
minha carreira acadêmica. Então, a ideia desse incentivo
desses professores que eu destaco desde o presente, vive até
hoje em minha mente, eu acho que todas as minhas conquistas
e todos os meus objetivos almejados até o momento eu devo
também a eles/as (P1).
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Além das contribuições gerais nesse processo de relação para proporcionar interesse
pela área dos/as professores/as da Educação Superior, algumas características ficaram
registradas na memória desses/as informantes como aspectos positivos para a atuação
profissional, como a organização e dedicação; o respeito; a autonomia profissional; o
domínio do conhecimento específico e pedagógico. Assim, neste aspecto entende-se
que a formação profissional também depende da relação estabelecida entre professor/a
e aluno/a para o aprofundamento da formação desses/as indivíduos. Na relação entre
professor e aluno, alguns/as professores/as ficam registrados nas memórias de seus/as
suas alunos/as de maneira positiva e também negativa. As lembranças positivas
passam a ser incorporadas nas ações desses indivíduos ao atuarem como
professores/as, à medida que entram no curso de formação de professores/as, esses/as
acadêmicos/as têm a oportunidade de refletir sobre as características profissionais a
partir das orientações realizadas pelos/as professores/as.

Além do aspecto incentivo/influência dos/as professores/as para a continuidade na
docência em Química, foram citados pelos/as informantes algumas atividades que
contribuíram para esse processo de formação, atividades essas realizadas com
seus/suas professores/as durante a graduação. Eles/as destacaram as atividades de
iniciação científica, iniciação a docência e a extensão, como também as atividades de
monitoria e das disciplinas do curso. Essas atividades possibilitaram, segundo os/as
professores/as entrevistados/as, uma aproximação com a relação entre os/as
professores/as e as atividades da docência. Sobre a participação nessas atividades
acadêmicas e as relações de interação estabelecidas por esses/as professores/as
pretende-se refletir sobre esse aspecto nos próximos trabalhos.

Um ponto apresentado por um/a dos/as professores/as foi à questão da autonomia
profissional, ele/ela apresenta que a relação estabelecida com os/as professores/as e
esse processo de incentivo/influência são importantes para a formação e atuação
profissional. Principalmente, no aspecto da autonomia para as escolhas, as opiniões e
as atividades profissionais.

[...] eu vejo também assim, que é interessante o professor na
graduação começar a incentivar a autonomia do aluno, fazer
com que o aluno pense e seja um aluno de opinião dentro
daquele contexto ali. Eu acho que é muito importante isso, a
questão da autonomia e está desenvolvendo isso, deixar o
aluno ter o espaço dele, tentar por si só, e não ficar repetindo
“receitazinha” de bolo que não vai levar a gente pra nada (P2).

Já as memórias negativas são lembranças de características que os/as professores/as
deste estudo não pretender incorporar a sua prática profissional, nas visões desses/as
informantes observou-se que tanto na Educação Básica quanto na Educação Superior,
eles/as tiveram experiências de professores/as arrogantes que ficaram registradas em
suas memórias de maneira negativa, e que não almejam inserir na sua atuação
profissional (02 inferências).

Para que essas memórias sejam modificadas e aprofundadas cabe destacar a
importância dos cursos de formação de professores/as, para Nóvoa (2012) a formação
de professores/as precisa de um contato mais próximo com o contexto escolar, é
importante que os/as graduandos adquiram autonomia no exercício profissional, ao
mesmo tempo em que os/as professores/as incentive-os/as na participação das ações na
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instituição escolar.

No relato desses/as professores/as em relação ao aspecto do incentivo/influência
dos/as professores/as de memória e das relações estabelecidas foi possível perceber
que as relações com os/as professores/as na trajetória da Educação Básica
contribuíram para gerar um interesse pela disciplina e/ou pela profissão, como também
tiveram relações que causaram um distanciamento com a área profissional, quando
expresso pelos/as professores/as de memória os pontos problemas da profissão. O
mesmo em relação ao/a professores/as da Educação Superior, em que as relações
estabelecidas contribuíram de incentivo para continuidade da atividade profissional e
da formação acadêmica, seja ela na área de ensino de Química ou Química.

De modo geral, observa-se que as relações estabelecidas com os/as professores/as
durante a trajetória de formação podem trazer contribuições importantes para o
interesse ou não do/a aluno/a pela disciplina e/ou área profissional. Nas demais
questões desta pesquisa pode-se observar que além da relação de incentivo/influência
estabelecida na trajetória de formação, outros elementos são fundamentais para a
compreensão do processo de construção da identidade profissional docente. Como este
trabalho faz apenas algumas reflexões sobre o papel do/a professor/a, as demais
questões que envolvem as atividades acadêmicas, da atuação profissional e as
vivências escolares pretende-se abordar em investigações posteriores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho foi possível realizar uma reflexão sobre o papel dos/as professores/as
de memória da trajetória escolar e formação profissional para a atuação dos/as
professores/as de Química. Aspectos relacionados tanto ao processo de incentivo e
influências dos/as professores/as de memória para a continuidade da carreira
profissional docente em Química quanto em relação às características do perfil
desses/as professores/as.

Compreendemos que a relação que os/as alunos/as estabelecem com seus/suas
professores/as durante a fase inicial das atividades escolares é importante para que
ele/as possam conhecer e compreender as primeiras atividades das ações dos/as
professores/as. No decorrer da trajetória escolar esses/as indivíduos passam a
estabelecer relações com os/as seus/as professores/as, relações que podem ficar
registrada na memória desses/as estudantes e trazer contribuições importantes para a
formação deles/as como futuros/as professores/as. Nesta investigação observou-se que
poucos/as professores/as de memória dos/as entrevistados/as incentivaram seus/suas
alunos/as para seguir a carreira docente durante o período da Educação Básica, e parte
desse não incentivo e influência estão relacionados às questões que envolvem o
processo de desvalorização da profissão docente e da ausência de profissionais
habilitados na área de Química. Em relação aos/as professores/as do Ensino Superior
observou-se uma presença maior em relação ao incentivo/influência dos/as
professores/as para incentivar os/as futuros/as profissionais a seguir a carreira
acadêmica docente.

As categorias relacionadas ao eixo memórias positivas foram as que apareceram com
maior frequência no relato dos/as professores/as, tanto no período da Educação Básica
quanto do Ensino Superior, nas quais ficaram registradas nas memórias desses/as
professores/as características profissionais como o/a professor/a calmo/a,
organizado/a, dedicado/a, com domínio do conteúdo, autonomia profissional, entre
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outras.

De modo geral, este trabalho ajuda a compreender um dos elementos importantes para
a formação de professores/as, pois as relações estabelecidas durante o processo de
trajetória escolar são fundamentais para a formação dos/as professores/as, em destaque
na Química. Pretende-se em demais investigações aprofundarem essas discussões,
além de refletir sobre os demais elementos que compõe a construção da identidade
docente.
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