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RESUMO
Esta pesquisa objetivou analisar e compreender as experiências vivenciadas pelo professor em
início de carreira, no contexto de um grupo de formação de professoras iniciantes da rede
pública e particular do interior do Estado de São Paulo, sob minha coordenação. No grupo,
com reuniões mensais, foram desenvolvidas propostas articuladas a discussões acerca do fazer
docente. Algumas questões que nortearam este estudo foram: Quais são as relações que o
docente em início de carreira estabelece na escola? Qual a importância destas relações e como
marcam as ações cotidianas do professor na vida escolar? Como as experiências vividas
afetam e constituem o “ser” professor? Como a escola recebe e acompanha os professores
iniciantes no processo de inserção na escola? Como metodologia, assumi a perspectiva de
pesquisa narrativa de experiências do vivido, a partir de Lima; Geraldi e Geraldi (2015), em
que me apropriei de uma experiência significativa vivida – coordenadora e formadora do
grupo de formação de professores iniciantes - como objeto de investigação. A produção dos
dados se deu a partir das gravações dos encontros em áudio; diário de campo da formadora
com registros das observações; diário de bordo do grupo, com registros e reflexões feitos por
uma professora iniciante a cada mês (a partir do vivido no grupo) e pela captura de imagens,
através da fotografia. A análise foi realizada através de pistas, indícios e sinais que puderam
revelar características peculiares apresentadas pelo grupo, nas particularidades de cada
professora, reunindo informações como peças de um enigma a ser decifrado, pautada no
Paradigma Indiciário (GINZBURG, 1989). Nos encontros formativos com as professoras
iniciantes revelaram-se as peculiaridades do grupo no tocante à constituição docente: a
importância da formação inicial e contínua, num processo que não se esgota, sendo necessário
que o professor dê continuidade ao processo formativo, que não se encerra na graduação; a
relevância do acolhimento aos novatos na escola; o choque de realidade vivido no início da
carreira; o valor do acolhimento recebido pelos alunos como contributo para que as
professoras prossigam na carreira e a importância do papel da equipe gestora como
facilitadora do fazer docente. As características apresentadas são especificidades deste grupo,
embora possa haver outras questões ao longo desta fase da carreira docente que se
diferenciem e façam parte da constituição do professor em início de carreira, e não se
configuraram neste grupo. Como formadora, fica o aprendizado de que é necessário um olhar
para os professores, que privilegie possibilidades de trocas de experiências sobre o contexto
vivido, relativo às especificidades de suas vivências; que oportunize a compreensão de suas
ações, observando e analisando a própria prática, (re)conhecendo-se pessoas e professores

como parte de um grupo onde a dialogia (BAKHTIN, 2003), os laços sociais (RIOLFI, 2002)
e o empoderamento (CHALUH, 2012) façam parte do processo de constituição profissional
docente. Este estudo pretende contribuir com as produções relativas às vivências do professor
em início de carreira e aprofundar o olhar nesse universo, ao apresentar dados produzidos por
professores que trocaram experiências, analisaram e avaliaram a própria prática, em um
espaço de formação contínua, que oportunizou a circulação das vozes profissionais, como
conteúdo de formação, considerando o contexto vivido.
Palavras-Chave: Professores Iniciantes. Formação de Professores. Pesquisa Narrativa.

ABSTRACT
This research aimed analyze and understand the teacher experiences at the beginning of
career, in the context of a beginners teachers formation group in public and private schools in
the a countryside of the State of São Paulo, under my coordination. In the group, with
monthly meetings, proposals were developed articulated to discussions about teaching
practice. Some questions that guided this study were: What are the relationships that the
teacher at the beginning of career establishes in the school? What is the importance of these
relationships and how do they mark the daily actions of the teacher in school life? How do the
lived experiences affect and constitute the "being" teacher? How does the school receive and
accompany the beginners teachers in the insertion process in school? As methodology, I
assumed the narrative research perspective of lived experiences, starting from Lima; Geraldi
and Geraldi (2015), where I took advantage of a significant lived experience - coordinator and
trainer of the beginner teachers training group - as an object of research. The data production
started from the audio recordings of the meetings; trainer's field diary with observations
records; group logbook, with records and reflections made by a beginner teacher each month
(from the experience in the group) and by capturing images through the photograph. The
analysis was performed through clues, vestige and signs that could reveal peculiar
characteristics presented by the group, in the particularities of each teacher, gathering
information as an enigma pieces to be deciphered, based on the Indiciary Paradigm
(GINZBURG, 1989). In the formative meetings with the beginners teachers the group
peculiarities regarding the teacher constitution were revealed: the importance of initial and
continuous training, in a process that does not end, and necessary that the teacher continues
the training process, which does not end in graduation; the importance of welcoming
newcomers to school; the reality shock experienced at the career beginning; the value of the

reception received by the students as a contribution for the teachers to continue their careers;
the importance of the management team's role as facilitator of teaching practice. The
characteristics presented are specificities of this group, although there may be other questions
throughout this phase of the teaching career that differ and form part of the teacher's
constitution at the beginning of the career, and were not configured in this group. As a trainer,
there is learning that it’s necessary to look for teachers, which privileges possibilities of
experiences exchanges about the context lived, relative to their specificities lived; to
understand their actions, observing and analyzing their own practice. Recognizing and
meeting people and teachers like a part of a group where the dialogism (BAKHTIN, 2003),
social bonds (RIOLFI, 2002) and empowerment (CHALUH, 2012 are part of the process of
professional teacher education. This study intends to contribute with the productions related
to the teacher experiences at the career beginning and to deepen the look at the beginner
teacher universe, presenting data produced by teachers who exchanged experiences, analyzed
and evaluated their own practice, in a continuous formation area, which facilitated the
circulation of teachers' voices as content of formation, considering the lived context.
Keywords: Beginners Teachers. Teacher training. Narrative Research.
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QUESTÕES INTRODUTÓRIAS...

DAS EXPERIÊNCIAS VIVIDAS COM AS PROFESSORAS INICIANTES NO
ESPAÇO DE FORMAÇÃO À PESQUISA NARRATIVA...
Convido o leitor a compreender o que representa este trabalho: onde teve início,
como caminhei em direção ao grupo de formação de professoras iniciantes e me
aproximei da pesquisa narrativa de experiências do vivido. Vivências que acolhi com
gratidão e me possibilitaram este estudo. Um aprendizado composto de muitas imagens
que se revelaram ao longo do percurso formativo e da pesquisa, e compuseram o retrato
do início da carreira docente.
Esta pesquisa adentrou o universo do início da carreira docente e começou
quando decidi analisar uma vivência formativa coordenada por mim, como formadora
de um grupo de professoras iniciantes de um município do interior do Estado de São
Paulo. Teve como objetivo central compreender as experiências vivenciadas pelo
professor em início de carreira docente, no contexto de um grupo de formação de
professoras iniciantes da rede pública e particular.
As professoras que participaram do grupo de formação atuavam na educação
básica da rede pública e particular de ensino (na Educação Infantil e Ensino
Fundamental I); possuíam até três anos de experiência na carreira, e, das cinco docentes
participantes, quatro foram minhas alunas na graduação, em uma faculdade onde atuo
como professora na formação inicial. Os encontros ocorreram nas dependências desta
unidade de ensino superior, em uma sala cedida através de contrato firmado entre mim e
a instituição, com critérios estabelecidos e algumas formalizações, dentre elas, o
esclarecimento de que o grupo não tinha vínculo com a faculdade1.
Realizamos oito encontros mensais, articulando propostas acerca do fazer
docente, onde as professoras fizeram o exercício constante de analisar e refletir sobre a
própria prática na escola, estabelecendo uma relação com o contexto e as relações que
permeiam o dia-a-dia no cotidiano escolar; uma tarefa que permitiu olharem para si
mesmas e para o outro, num processo alteritário (BAKHTIN, 2003) de constituição
pessoal e profissional.

1

Por não possuir mestrado, eu não poderia oferecer como um curso de extensão, vinculado a esta
unidade.
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Meus contatos com as ex-alunas aconteciam através do WhatsApp2, momento
em que surgiam diálogos sobre a vida das professoras iniciantes na escola. É comum
que após concluírem a formação inicial estabeleçam vínculo com alguns professores e
mantenham contato com diferentes propósitos, dentre eles, falar das experiências do
início da carreira docente.
Muitas vozes circularam ao longo dos meus seis anos de atuação na faculdade, e
nos contatos, muitas vezes fui solicitada a orientar as professoras em situações que
variavam muito: desde a necessidade de saber como organizar a rotina da turma; de que
instrumentos munir-se para conter a indisciplina; onde buscar materiais para
determinadas faixas etárias; como lidar com a falta de apoio da equipe (professores,
gestores) ou desenvolver um trabalho de qualidade sem materiais adequados, (visto que
em algumas escolas não há orientação e muitas vezes nem material), até questões
ligadas às dificuldades no relacionamento com os profissionais da equipe (professores,
equipe gestora).
Ao compartilharem suas experiências após o ingresso na carreira docente, fora
da escola (ainda que nas trocas em rede social), as ex-alunas assumiram uma postura
como professoras em constituição, ao sentirem que nem sempre é possível encontrar
apoio na escola, sendo necessário acessar outras esferas ligadas à educação (exprofessores ou amigos(as) da graduação, professoras que conhecem e atuam em outras
escolas) neste processo de constituição docente.
Ao iniciar na escola, o professor não compreende o movimento do dia-a-dia
neste contexto, e tampouco domina o exercício de ser professor, que vai constituindo-se
como profissional ao longo de sua carreira, aprendendo a partir do fazer docente e das
relações que estabelece com a equipe gestora, com os professores, monitores, alunos e
famílias.
Foi no contexto de uma rede social que se deu meu reencontro com Roberta3
(ex-aluna e professora iniciante). A partir de suas vivências no início da carreira, outras
vozes voltaram a soar fortes em mim; revi o retrato do choque de realidade vivida
(HUBERMAN, 2007) na transição de estudante à professora iniciante na escola.

2

WhatsApp é um aplicativo de mensagens instantâneas e chamada de voz para smartphones.
As análises para a pesquisa foram autorizadas pelo Comitê de Ética, e por esse motivo os nomes das
professoras são fictícios, preservando a identidade das docentes.
3
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De todas as vozes até então ecoadas ao longo dos meus seis anos de atuação na
formação inicial, por aquelas que foram minhas alunas, esta soou em mim com maior
intensidade, porque vi Roberta perdendo-se e rendendo-se ao movimento de uma escola
onde a presença da palavra não privilegiava o diálogo, cuja força e potencial permitem a
reflexão e a ação nas trocas estabelecidas, sendo um grande facilitador para o fazer
docente do iniciante.
Segundo Bakhtin (2003), para que haja uma relação dialógica, faz-se necessário
a presença da palavra, da linguagem. No caso de Roberta, durante algumas semanas na
escola em que iniciou seu fazer docente, tentou encontrar respostas e apoio para suas
dúvidas, a fim de desenvolver seu trabalho. Estabeleceu contato em primeira instância
com professores, coordenadora pedagógica e diretora, para, finalmente, após tentativas
frustradas de diálogo na escola, buscar por amigas e ex-professores da graduação, assim
como por outros professores conhecidos por ela (da escola de seus filhos). Foi fora da
escola que conseguiu receber apoio e estabelecer trocas significativas, que a
orientassem. Foi em outros espaços (que não o contexto em que atuava) que surgiu a
possibilidade de dialogar.
As experiências socializadas pelas professoras iniciantes e ex-alunas
apresentaram muita semelhança com o retrato do início de carreira docente apresentado
pela literatura sobre o assunto (GARCIA, 1999; MIZUKAMI, 2002; LIMA et al., 2006;
HUBERMAN, 2007; NÓVOA, 2007). O início da carreira docente é marcado por
conflitos, e, de acordo com Huberman (2007), passa por fases denominadas ciclo de
vida profissional do professor. O estágio de sobrevivência é o primeiro deles, cujo
professor entra em choque com a realidade existente no campo de atuação e o vivido na
formação inicial. O de descoberta está relacionado às expectativas, desejo de conhecer e
experimentar; é o olhar para o momento inicial de carreira e enxergar-se como
profissional, desejando sentir-se pertencente ao grupo, estágio este que, muitas vezes
permite que o professor sobreviva aos desafios do primeiro.
Diante do retrato de início da carreira docente da professora Roberta
(apresentado no capítulo 3), aqui socializado como uma vivência que se assemelha à de
muitos iniciantes e das outras ex-alunas iniciantes na escola e na carreira, fui instigada a
pensar sobre a formação contínua das professoras em um momento instituído, para que
uma vivência formativa pudesse configurar-se de maneira contínua, e atendesse às
peculiaridades da carreira das docentes. Propus a constituição de um grupo de formação
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de professoras iniciantes, como já referido, que originou esta pesquisa. Passamos de um
espaço não instituído de formação – a rede social WhatsApp, a um espaço instituído,
constituído por cinco professoras iniciantes (Betina, Eduarda, Júlia, Roberta e Ana
Cláudia); destas, quatro foram minhas alunas (Júlia foi convidada por Roberta).
Com objetivos, vivências e necessidades comuns, fomos nos (re)constituindo4 no
e pelo grupo. Minha escolha foi por uma formação que permitiu o pronunciamento da
palavra (geradora de diálogo5), e alavancou as temáticas no grupo e meu
posicionamento acerca destas, como articuladora, no sentido de promover um lwaço
social (RIOLFI, 2002). Segundo a autora, fazer laço social está relacionado ao fato de
cada sujeito comprometer-se com o valor de verdade da sua palavra, ao invés de com
sua imagem social. O fato de, no espaço/tempo do grupo instituído poder dizer o que
pensamos ou soubemos, deixando de lado o receio, que foi substituído pelo acolhimento
entre mim e as professoras, nos levou a estabelecer um laço, que foi aos poucos sendo
modelado. Digo que fazer laços é um processo difícil, quando se trata de fitas em torno
de presentes, com contornos elaborados, assim como estabelecer um laço social (um
grupo) em que podemos confiar nossas dificuldades do início da carreira docente;
mesmo assim, esse foi o propósito que nos uniu.
Pela importância que este grupo teve para repensar a constituição profissional
docente, a partir das experiências vividas no início da carreira pelas professoras exalunas, é que decidi tomá-lo como objeto de investigação, pois as vozes que circularam
foram produtoras de conhecimento e atribuíram sentido ao pensarmos sobre o universo
do professor iniciante e as implicações para a sua constituição (o que implica neste
estudo, considerar as especificidades e peculiaridades do referido grupo), que me
levaram a pensar nas seguintes questões como norteadoras desta pesquisa: 1) Quais são
as relações que o docente em início de carreira estabelece na escola? 2) Qual a
importância destas relações e como marcam as ações cotidianas do professor na vida
escolar? 3) Como as experiências vividas afetam e constituem o ser professor? 4) Como

4

(re)constituindo, visto que estamos sempre aprendendo na troca com o outro, que faz parte de quem sou
como pessoa e profissional, assim como há no outro algo daquilo que me constitui.
5
A partir das relações estabelecidas no grupo de formação de professoras iniciantes, a presença do
“diálogo” como disparador das trocas de experiências permitiu um olhar sobre o caminho formativo a ser
trilhado. Em Marxismo e Filosofia da Linguagem, Bakhtin (1999, p. 123) enfatiza que “O diálogo, no
sentido estrito do termo, não constitui, é claro, senão uma das formas, é verdade que das mais
importantes, da interação verbal. Mas pode-se compreender a palavra ‘diálogo’ num sentido amplo, isto é,
não apenas como a comunicação em voz alta, de pessoas colocadas face a face, mas toda comunicação
verbal, de qualquer tipo que seja.”
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a escola recebe e acompanha os professores iniciantes no processo de inserção na
escola?
Conforme já explicitado, este estudo tem como objetivo geral a proposta de
compreender as experiências vivenciadas pelo professor em início de carreira docente,
no contexto de um grupo de formação de professoras iniciantes da rede pública e
particular, do interior do Estado de São Paulo.
Como metodologia, assumi a perspectiva de pesquisa narrativa de experiências
do vivido (LIMA; GERALDI; GERALDI, 2015); analisei uma experiência significativa
vivida por mim – como coordenadora e formadora do grupo de formação de professoras
iniciantes – objeto de análise deste estudo. A produção dos dados se deu a partir da
análise dos dados do grupo, em busca de pistas, indícios e sinais que puderam revelar
características peculiares apresentadas nas particularidades dos encontros, reunindo
informações como peças de um enigma a ser decifrado, pautada no Paradigma
Indiciário (GINZBURG, 1989).
Os capítulos desta narrativa foram estruturados da seguinte forma:
O capítulo 1 Foram muitos os professores. De onde falo, o que me
constitui?, resgatei o vivido por mim (formadora/pesquisadora): ideias, vivências e
sentimentos que permitem revelar a partir de que lugar falo e o que me constitui,
revelando minha trajetória de vida desde a infância, o que me permitiu descobrir fortes
evidências de ser professora já nesta fase, marcada pelos pais professores e tantos outros
docentes que influenciaram minha carreira de maneira significativa, assim como
estabelecer relação das minhas vivências e do que me constitui professora com a
temática desta pesquisa.
No capítulo 2 Um novo jeito de caminhar: a descoberta das narrativas de
experiências do vivido, apresentei a metodologia de trabalho da pesquisa, evidenciando
o porquê da escolha do caminho da pesquisa narrativa de experiências do vivido;
instrumentos de coleta e análise dos dados; um levantamento de estudos sobre o
universo dos professores iniciantes, com dados sobre pesquisas que privilegiaram este
universo, através de um levantamento bibliográfico realizado no GT8- Grupo de
Trabalho de Formação de Professores da ANPEd - Associação Nacional de PósGraduação e Pesquisa em Educação, e abordei como foi constituído o grupo de
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formação de professoras iniciantes e como se estruturou a proposta de formação, objeto
de estudo desta pesquisa.
No capítulo 3, Retrato do início da carreira docente: a teoria e as vivências
de uma iniciante, apresentei o relato de Roberta (como um retrato micro, de um retrato
macro do que aborda a literatura sobre o universo dos professores iniciantes), com
autores que contribuíram para discussões que subsidiaram os dados revelados nas
experiências da professora, permitindo uma articulação teoria e prática das vivências
comuns e peculiares do início da carreira docente.
No capítulo 4, Retrato do grupo de formação de professoras iniciantes,
apresentei o retrato do grupo de formação e iniciei a apresentação dos dados que foram
revelados como particularidades e peculiaridades nos encontros, abordando o
acolhimento como algo significativo que revelou-se para a constituição do retrato do
grupo em situações distintas: o acolhimento no grupo de formação; o papel do
coordenador no acolhimento aos professores e alunos que acolhem.
No capítulo 5, Na composição do retrato, outras revelações, destaquei outras
revelações que ocorreram, tais como o olhar da formadora para o grupo; o olhar das
professoras para si mesmas e para o contexto da carreira docente; o olhar dos alunos
para as professoras; o empoderamento, os deslocamentos de olhar, o laço social
estabelecido no grupo, e os ecos da formação inicial na ação docente.
No capítulo 6, Retrato das lições apreendidas, olhei para as experiências
vividas, para o processo e resultado da pesquisa, e retratei as lições que apreendi nesta
travessia (da condição de ex- professora da formação social à de formadora do grupo de
professoras iniciantes), para o fortalecimento das professoras no tocante ao fazer
docente na escola.
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1 FORAM MUITOS OS PROFESSORES. DE ONDE FALO? O QUE ME
CONSTITUI?

Foram muitos os professores6
“Minha mãe guardava com cuidados de sete chaves, sobre a cômoda do quarto, três
cadernos.
No primeiro ela copiava receitas de amorosos doces: [...]
No segundo caderno, ela anotava riscos de bordado, com nomes camuflados em
pesares: [...]
No terceiro, ela escondia longas poesias boiando em sofrimentos: [...]
Eu reparava seus cadernos, encardidos pelo tempo e pelo uso, admirava sua letra
redonda e grande, com caneta de molhar, sem ainda desconfiar das palavras. Eu sabia
do todo, sem suspeitar das partes. Durante muitas tardes, com o pensamento enfastiado
de passado, ela passava as páginas, lentamente, espreitando as folhas vazias, como se
cansada de escrever e de pouco exercer. Eram sempre as mesmas comidas, os mesmos
pontos, a mesma poesia e muito por decidir.
Meu pai, junto ao rádio no alto da cristaleira e longe do meu alcance, protegia alguns
poucos livros sobre homens célebres, com vidas prósperas sem precisar viajar de sol a
sol. [...] Eu apreciava seu silêncio, sem me aventurar em perguntas ou demandas. De
vez em quando ele interrompia a leitura e me acariciava com os olhos, me amando sem
mãos, como se me desejando outros futuros diferentes do seu [...]
Minha avó, toda manhã, ainda em jejum, arrancava a página da folhinha de Mariana e
lia as recomendações. Meditava, cambaleando no meio da sala, sobre o pensamento
escrito no verso do papel. [...]
Meu avô, arrastando solidão, escrevia nas paredes da casa. As palavras abrandavam
sua tristeza, organizavam sua curiosidade silenciosamente. [...] A cidade era seu
assunto. [...] Eu, devagarinho, fui decifrando sua letra, amarrando as palavras e
amando seu significado. Meu avô era um construtivista (sem conhecer a Emília do
Lobato) pela sua capacidade de não negar sentido às coisas. Tudo lhe servia de
pretexto. [...]
Eram tranquilas suas aulas, e o maior encanto era ver meu avô cultivar suas dúvidas.
[...]
Às vezes ele me pegava esticando o pescoço, tentando alcançar um pedaço mais longe,
um parágrafo mais alto. Ele me apontava a cadeira. Eu buscava e ele me ajudava a
subir. Minha avó gritava: “Menino, desça daí, esse velho não é certo nem dá certeza.”
Meu avô voltava para a janela e continuava lendo o mundo, seu único e maior livro.
[...]
Cheguei [à escola] de uniforme novo costurado pelo carinho de minha madrinha. [...]
Fui acolhido por Maria Campos, minha primeira professora, com livro de chamada,
caderno com plano de aula encapado com papel de seda. [...] Fui o primeiro da fila.
Dona Maria Campos segurou minha mão e a fila foi andando em direção à sala de
6

QUEIROZ, B.C., In: ABRAMOVICH, F. (Org). Meu professor inesquecível. São Paulo: Gente, 1997,
p. 78.
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aula. Mão fina e macia como o algodão da paineira, que minha mãe colhia aos tufos e
costurava travesseiro com cheiro de mato. Meu coração disparou de amor e mão. [...]
Concluo agora que, de tudo aprendido, resta a certeza do afeto como a primordial
metodologia. Se dona Maria me tivesse dito estar o céu no inferno e o inferno no céu,
seu carinho não me permitiria dúvidas. Os cadernos de receitas de minha mãe, os
livros velhos de meu pai, as paredes de meu avô, o livro de Sant’Ana, a mudez de Maria
Turum, a fé viva de minha avó, a preguiça de meu irmão e tudo o mais, tudo ficou
definitivamente impossível de ser desaprendido.” [...]

De que lugares falo? Quais experiências me constituem? Quais foram os
aprendizados? Estas são questões que me levam a fazer uma retrospectiva nunca
realizada, mas que, a partir do encontro com o outro, neste momento, no contato com as
professoras iniciantes no grupo de formação, e das descobertas que este encontro me
proporcionou, me remeteram a um passado nunca visitado, na busca do que me constitui
hoje: professora da Educação Infantil, formadora de futuros professores e formadora do
grupo de professoras iniciantes - trabalho que pesquiso neste momento. Também mãe,
esposa, dona de casa; uma pessoa que como todas as outras, tem vida pessoal e
profissional, e que carrega para onde vai, todos estes aprendizados.
No movimento do grupo de formação com as docentes em início de carreira
ficou muito evidente que os grupos aos quais pertencemos, influenciam quem somos, a
partir do movimento que se estabelece com cada um deles, e de como nos deixamos
afetar pelos acontecimentos que se dão nas relações estabelecidas.
Reaproprio-me de uma reflexão feita por mim durante nossos estudos e trocas de
experiências, no último encontro com as professoras iniciantes, a partir do texto
“Empoderamento e Linguagem”, de Miotello (2012) sobre o que nos constitui, quando
pensávamos sobre o movimento de cada uma das docentes na vida, até aquele momento.
Pensávamos também sobre o nosso movimento no grupo, que foi mais um aprendizado
ao longo de nossa caminhada, de onde saímos diferentes de quando chegamos. Então,
eu disse:

[...] a gente vai vivendo dentro de um movimento de grupos inúmeros, e vai
adquirindo algumas experiências que vão nos marcando, positiva ou
negativamente; mas independente de serem boas ou não, elas vão
constituindo quem somos, não é? E aí, se a gente for pensar, quem somos
nós, nós professoras hoje, e começarmos a buscar lá atrás, vamos perceber
que trazemos inúmeras situações e pessoas para dizer de quem a gente é
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hoje, porque somos marcados pelos grupos sociais aos quais pertencemos.
(Fabiana/formadora - Áudio MPSH028)7

Neste momento, falo do lugar de professora/formadora/mãe/esposa, enfim, dos
lugares que habito e que me habitam. Falo sobre minha relação com a carreira docente e
tudo que a ela se relaciona. Descubro, nesta busca, que no contexto escolar, assim como
fora dele, sempre fui acompanhada por professores que me influenciaram
positivamente. Habitaram minha vida pessoal e contribuíram para minha escolha
profissional. Os grupos sociais dos quais participei sempre agregaram elementos que
foram constituindo quem sou hoje.
Vivi momentos antes da definição pela carreira docente, que denotavam minha
forte inclinação para ensinar e aprender, condições essenciais no ofício de professor,
cuja relação deve ser de troca. Descobri que não poderia optar por outra profissão,
diante do significado e importância que essa teve e tem em minha vida.
Neste contexto, convivi com pessoas que, mesmo não sendo professores
(formados), influenciaram-me com suas ações; e também de professores (técnicos), que
me deixaram exemplos que provocaram o encantamento pela profissão. Sobre o
encantamento...

Um fotógrafo - artista me disse outra vez: Veja que pingo de sol no couro de
um lagarto é para nós mais importante do que o sol inteiro no corpo do mar.
Falou mais: que a importância de uma coisa não se mede com fita métrica
nem com balanças nem com barômetros etc. Que a importância de uma coisa
há que ser medida pelo encantamento que a coisa produza em nós.
(BARROS, 2008, p. 95, destaque meu).

E assim fui conduzida à carreira docente, através do encantamento que o ofício
de ser professor produziu em mim. Talvez não tenha sido uma escolha. Ao longo de
toda a minha vida, encontro evidências de que eu já agia em muitas situações, como
professora. Um processo que foi acontecendo.
O primeiro encontro com o que significa ser professor, deu-se em minha casa,
através de minha família, partindo dos pais/professores. Antes mesmo que pudesse ir à

7

No capítulo 2, quando apresento a perspectiva teórico-metodológica explicito como foram produzidos
os dados para a pesquisa. Este fragmento é transcrição de áudio do grupo de formação de professoras
iniciantes.
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escola, aprendi a fazer bolinhas, letras, números e meu nome com minha mãe, que
passava a lição em um caderno caprichado, com flores minúsculas nas margens de cada
página, feitas como se fosse um bordado. Queria poder desenhá-las aqui tal como ela
fazia. Mas acredito que não conseguiria traduzir tamanha beleza.
O que mais me intriga, é que com o passar do tempo eu nunca mais me lembrara
desse evento; apenas agora, em que sou convidada por Laura, minha orientadora, a
refazer meu percurso até os dias atuais, pensando naquilo tudo que me constitui.
Confesso ser um presente essa recordação. Esse sentimento me preenche.
Lembrando-me das intervenções da mãe/professora, percebo que o profissional
docente, além de saber para ensinar, deve promover a autonomia, aceitar o outro tal
como é, elogiar para incentivar, corrigir nos momentos necessários, e, acima de tudo,
amar. As flores que pareciam bordadas nas páginas do caderno, assim como segurar em
minha mão, orientar-me, querer que eu soubesse mais para seguir em frente, eram
indicativos de que minha mãe/professora sabia me amar e tinha atributos da docência,
além da técnica. Preparava-me, para futuramente ser autônoma.
A mãe Maria Anézia, filha de pessoas de um universo não letrado, que
migravam de uma fazenda à outra, de uma cidade à outra, teve a oportunidade de iniciar
o 1º ano primário (denominação da época), porém nunca concluindo, apesar da
curiosidade e do desejo em aprender.
Partindo das ideias de Paulo Freire, posso afirmar que minha mãe soube “ler o
mundo”, antes mesmo da leitura das palavras, e, quanto à leitura, juntava letras, e
palavras, ainda que de forma pausada, e me conduzia a um universo letrado, do qual ela
não pôde fazer parte. Leu o mundo, muito além das possibilidades de que a vida lhe
ofereceu. Com 1º ano incompleto, aos 69 anos de idade, é uma mulher que administra o
próprio negócio, assim como a vida de toda a família. Essa mulher me fez acreditar que
tudo é possível. E foi minha primeira grande professora. Acredito que os grandes
professores ofereçam muitas vezes o que vai além de suas possibilidades, buscando
alternativas, baseados no desejo e vontade de transformar. Mas é indispensável que
acreditem em si mesmos, que aprendam com as próprias experiências e com as dos
outros.
Ainda no universo familiar, o pai/professor, com formação até o 4º ano, que
residiu na zona rural, advindo de uma família letrada (pais que falavam polonês
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inclusive) e que teve seu olhar desperto para si e para o mundo; entra no cenário da
minha educação escolar um pouco depois de minha entrada na escola, sempre me
incentivando na leitura, e também na Matemática. Lembro-me tantos dias da minha
vida, de cenas ricas em aprendizado vividas com ele: uma delas é da leitura da cartilha
na área de casa (uma delas) na lição do Pato – Pa, Pe, Pi, Po, Pu. Certo dia, ele falou:
“Na reunião de hoje a professora disse que nas férias é para estudarmos essa lição”. E
então, de olhos atentos, peguei a cartilha, li com desenvoltura e vi que ele ficara
extremamente orgulhoso e feliz como qualquer professor quando seus alunos aprendem
uma lição. Vitório sempre foi uma benção em minha vida. Deixou-me grandes
aprendizados.
Com o pai/professor, aprendi muito em situações práticas da vida, pois como
mestre de obras, me levava com ele para as construções, onde me explicava cada
detalhe. Noções de medida, peso, dentre outras questões curriculares, eram
experimentadas no laboratório da vida (seu local de trabalho). Durante as viagens
também me ensinava muito, quando me chamava à atenção para placas, morros, rios,
mar... Adorava fotografar. E através dele, trago comigo essa deliciosa forma de ver e ler
o mundo, de maneira sensível e atenta. Muitas foram as lições. Penso que grandes
professores, sempre deixam lições de vida...
Quando o professor tem um caso de amor com a vida, consegue contagiar seus
alunos, a partir de sua relação com o vivido, com o conhecimento, que ocorre de forma
natural, dentro de um contexto maior. Isso aconteceu comigo, vivendo em uma família
que me instigou a aprender com a vida.
Dos pais/professores, herdei coragem e sensibilidade. A coragem da Maria, a
sensibilidade do Vitório. Extremos que compunham de alguma forma o equilíbrio para
que eu fosse me constituindo quem sou. O que me marca profissionalmente tem forte
relação com a educação recebida em minha família, composta de aprendizados que são
a base fundamental para meu exercício como professora.
A entrada na escola aconteceu tardiamente, visto a não obrigatoriedade da préescola, na época. Eu não queria sair de casa, deixar minha mãe, estar com outras
pessoas, nem mesmo ter uma professora. Já tinha professores em casa; para mim, os
melhores: o professor/pai e a professora/mãe. Era muito apegada à família, e insegura.
Não queria ir à escola.
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Daquilo tudo que poderia ter vivido na pré-escola (denominação da época) - a
Educação Infantil-, ficando em casa, tenho certeza que nada me faltou. Acredito ter
vivido o plano curricular da melhor forma: subia em árvores, pulava muros altos, corria
muito, subia/descia, escorregava nos morros de areia, rolava, pulava (Educação Física),
fazia tarefas que a mãe passava, assistia desenhos animados, brincava com os amigos da
rua, fazia de conta que era mulher maravilha, mulher biônica (até o cabelo era
parecido)... Um currículo muito bem desenvolvido, com atividades práticas. E as
atividades que minha mãe passava.
Aos sete anos foi inevitável minha entrada na escola. No primeiro dia, a maioria
das crianças estava saltitante. E eu? Sentia-me assustada, com medo de não dar conta
daquele novo universo. Lembro-me perfeitamente do primeiro recreio quando passei o
tempo todo na porta da diretoria, em um cantinho, ao lado de um banco. Não sabia o
que fazer. Segurei o choro. Queria minha mãe. Mas, apesar da aparente fragilidade, em
momento algum, disse que não queria ir mais à escola, ou chorei de verdade. Sabia que
tinha que lidar com aquela situação, e enfrentar meus medos. Fui educada para tal.
Simplesmente aceitei. E lidei com tudo que amedrontava, de forma equilibrada.
A orientação de minha mãe era que a professora seria minha segunda mãe. Eu
deveria obedecê-la, prestar atenção em tudo o que ela ensinasse, pois iria aprender
muito. A professora queria o melhor para mim segundo o olhar de minha mãe. E eu
deveria aproveitar, pois tudo o que ela quis aprender e não pôde, eu poderia. Outro
aviso: ela jamais deveria receber um recado da escola reclamando de mau
comportamento ou notas ruins.
Era muita responsabilidade. Pela primeira vez fora inserida em outro grupo
social, que não a família. Uma nova perspectiva, ainda que não soubesse disso, novas
aprendizagens; a ampliação do círculo de relações sociais.
Ao falar de nossa existência, como sujeitos, a partir de uma visão bakhtiniana,
Miotello (2012) evidencia que é importante compreendermos os sentidos que são postos
em circulação nos grupos sociais, onde me “individuo”. Estabelecemos relações
dialógicas, nos utilizando da palavra como signo existente nestas relações, e o diálogo
inibe que eu me feche em mim, na minha identidade, que só pode ser social. Aquilo que
acreditamos ser nossa identidade ocupa outro lugar para se constituir em alteridade.
Somos constituídos a partir do “Outro”. E nessa trama social, vou encontrando-me, e
encontrando meu lugar. Constituindo-me, a partir do “outro”.
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A primeira professora foi dona Mercedes. Já com uns 40 anos de idade.
Professora simpática, bondosa – uma professora/ mãe. Morava em outra cidade, em Rio
Claro. Isso foi na década de 80. Nesta época, a professora Mercedes seguia de trem para
minha cidade. Apaixonei-me tanto por sua doçura, que foi muito difícil a mudança para
o 2º ano. Apesar de ainda insegura, já amava o universo escolar, porque a professora me
fazia sentir parte dele. Faz parte do ofício de ser professor, trabalhar a socialização das
crianças, e conduzi-las com doçura, para que aprendam umas com as outras.
A família, nosso primeiro grupo social, e os novos grupos dos quais vamos
participando, influenciam em nossa constituição, permitindo que possamos ir nos
(re)constituindo. Utilizo-me do (re), pois estamos a todo o momento nos transformando.
Num primeiro momento tenho contato com o que significa ser professor, no
universo familiar, e, mais tarde, na escola, com a influência de dona Mercedes. Às vezes
ainda vejo as mãos de minha mãe e da primeira professora. Mãos que me marcaram.
Mãos que muitas vezes me ajudaram no traçado das letras e me conduziram na vida. E
em ambos os grupos sociais (família e escola) a presença do “afeto como primordial
metodologia”.
No ano seguinte, na 2ª série, me senti mais uma vez perdida. Cheguei à escola
procurando dona Mercedes, mas a informação foi de que naquele ano ela não estaria
ministrando aulas na escola.
Outras professoras/mães passaram por minha vida. Sempre gostei de todas; cada
qual, à sua maneira agregou algo diferente ao que hoje me constitui: gosto pela leitura,
aprendizado da matemática, apreciação pela oralidade/forma de explicar/falar/
convencer, a delicadeza, a importância do sorriso que diz: eu te gosto, confio que é
capaz; enfim, foram muitas as influências, e eu sempre carreguei como modelo de ser
professora.
Os momentos das aulas de Língua Portuguesa eram fantásticos para mim na 2ª
série, com dona Carmem. Lembro-me que eram expostas pranchas com uma ordem de
cenas (material da época) para que fizéssemos “Composição”. Que aula deliciosa... Eu
podia brincar com as palavras, criar histórias através de minhas observações... Fui
descobrindo o gosto pela leitura e as muitas possibilidades da arte da escrita.
Nesta época ainda brincava muito com os amigos da rua, e minha mãe tinha
muitas amigas que nos visitavam, com muitos filhos, também meus amigos. A casa
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estava sempre cheia. Crianças não faltavam. Ou seja, tinha muitos alunos para meu faz
de conta de ser professora.
Nesse “faz de conta”, eu sempre colocava todos em fila, (reprodução de um
modelo) segurava muitos materiais nos braços (sentindo-me uma heroína por carregar
tantos materiais do conhecimento), pedia silêncio, e que todos caminhassem direitinho
até a suposta sala de aula para iniciarmos. E assim eu ministrei muitas aulas na infância.
Com o passar do tempo, tornei-me professora de alguns amigos, aqueles que
tinham dificuldades de aprendizagem na escola. Ensinava contas e redação em minha
casa. Hoje, percebo que para ser professor, é necessário um dom, assim como em todas
as profissões. Quando falo sobre dom, falo sobre gostar, pois quando gostamos, é
possível identificar nossas habilidades para desenvolver nosso trabalho e nos
constituirmos profissionais.
Há uns três anos, reencontrando uma destas amigas de quem fui professora na
infância, nas redes sociais (Facebook), perguntou se eu me lembrava que ela ganhou um
concurso da Coca-Cola, com uma redação que ajudei a fazer. Sinceramente, não me
lembro. Mas a lembrança por parte dela me fez muito bem. Foram muitas aulas.
Tínhamos horário determinado, e dias da semana para os encontros, combinados entre
nossas mães. Era algo sério e estruturado. Eu passava as tarefas e com eles revia o que
havia sido trabalhado na escola. Sabia que poderiam aprender. Percebo, hoje, que o
professor precisa acreditar na possibilidade de aprender de seus alunos, apostando em
suas potencialidades, desenvolvendo diferentes estratégias de ensino.
Percebendo minha vocação para ensinar, a professora Ana Maria, da 3ª série, me
escalou como monitora na sala de aula, e assim fui até concluir a 6ª série. Concluía
minhas tarefas, ela corrigia, e eu me sentava com algum amigo, que apresentava
dificuldades, para ajudar. Eu não dava respostas prontas, tinha estratégias
metodológicas para ajudá-los a refletir, assim como minhas professoras faziam. Sempre
era solicitada a passar textos na lousa, auxiliar os amigos na divisão, interpretação de
textos e expressões numéricas. Sinto que o professor, necessariamente precisa olhar
para seu aluno e desvendá-lo, conseguindo, desta forma, traçar planos para que ele
supere suas dificuldades e descubra suas potencialidades.
Isso tudo era muito bom, porém, faltava-me instrumento de trabalho de verdade:
uma lousa. Demorei a ganhar. Mas quando ela chegou, a sensação era de estar
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recebendo um tesouro... Um lugar onde, como as minhas professoras, eu poderia
registrar as tarefas, ensinar... Antes da lousa, escrevia do lado de dentro da porta do
guarda-roupa e apagava com pano úmido. O dia que a Maria (mãe) descobriu, “deu um
rolo”... Resolveram então comprar a tão solicitada lousa. Minhas aulas passaram a ser
mais próximas do real. Recebia muitos amigos para brincarmos de “escolinha”.
Minha mãe sempre dizia que queria uma filha professora. Não me lembro jamais
de ouvi-la dizer às minhas irmãs. Eu seria a filha professora. Gostava de ensinar. E
assim foi. Nunca questionei, porque sempre soube que era isso mesmo que eu seria.
Na 7ª série comecei a estudar à noite, pois fazia o curso de datilografia de manhã
e trabalhava à tarde em uma loja de cosméticos. Senti uma queda em meu rendimento
escolar. Não tinha energia suficiente para tantas tarefas aos 14 anos. Andava a pé para ir
a todos esses lugares ao longo do dia. Vivia cansada, e não sobrava tempo para estudar.
Ainda assim, conseguia “passar de ano”, mas muito contrariada com o fato de não ser
mais a melhor aluna.
Concluindo o curso de datilografia, minha mãe pediu que fizessem alguns
currículos meus, pois achava que estava preparada para trabalhar em uma empresa,
enquanto me qualificava para ser professora. Então, através de alguns currículos
entregues, fui chamada em uma empresa, uma revenda da marca FORD. Uma empresa
conceituada no município. Fui contratada aos 15 anos de idade com registro em carteira.
Para mim esse emprego era um assombro, tinha muitas responsabilidades,
principalmente por cuidar do dinheiro que entrava em um dos setores da empresa (o
departamento de peças), e era a única mulher do departamento. A cada dia descobria
que não era aquilo que queria para a minha vida. Nesse percurso, tive depressão
inclusive. Porém, continuei na empresa, e iniciei o curso Magistério.
O magistério, na época, era oferecido no ensino médio. Havia outra opção:
Contabilidade. Mas não gostava. A empresa me liberava para os estágios. Ao longo do
curso, a realização pessoal era constante. Apesar de muito pouco tempo para estudar,
pois trabalhava o dia todo, passava os sábados e domingos preparando planos de aula,
materiais para regências e seminários; sempre muito disposta. Nessa época, mesmo
diante de uma vida ativa, voltei a ser a melhor aluna, me sentia confortável em uma
função que já desempenhava desde a infância. Para mim tudo era muito familiar.
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Assim que concluí o curso, na década de 90, no ano seguinte, no início do ano
letivo, iniciei como professora Admitida em Caráter Temporário - ACT -, em uma
escola da Secretaria Estadual de Educação, permanecendo por 5 anos na mesma
instituição, sendo o último, em uma vinculada desta, na zona rural.
Apesar de muito ministrar aulas na infância, dos estágios, das aulas em minha
turma no magistério, quando ingressei em uma sala de aula, aos 18 anos de idade, senti
o peso enorme da responsabilidade. Um chamado: e agora, o que fazer com tudo que
aprendi?
Era momento de gerir o conhecimento dos alunos, desenvolver metodologias
que pudessem colaborar para a aprendizagem de todos, independente das dificuldades
que apresentassem. Era real. Eu estava lá. Era a realização do desejo de uma vida.
Apesar do medo, insegurança, a alegria era imensa...
Iniciei em uma escola de bairro periférico, onde as famílias eram advindas de
uma situação socioeconômica vulnerável. Havia um índice elevado de crianças com
dificuldades

de

aprendizagem,

agressivas,

que

apresentavam

problemas

de

comportamento e as famílias eram ausentes. Era um mundo desconhecido para mim,
pois quando estagiei, foi na escola onde estudava e as crianças eram de uma classe
social privilegiada, devido à localização.
Onde estudei, o prédio apresentava melhor estrutura física, eu apenas
acompanhava o trabalho de uma professora; não estava à frente. Há uma grande
diferença. Hoje acredito na importância de que os estágios promovam maior interação
dos estagiários com a escola, oferecendo possibilidades de maior aproximação das ações
desenvolvidas no cotidiano escolar, formando opiniões acerca das vivências e da
profissão. Tal aproximação é primordial para que o professor esteja preparado a assumir
uma turma de alunos e iniciar sua carreira com segurança.
Como professora iniciante, não recebi apoio da equipe gestora. Tínhamos um
currículo a seguir, porém não havia orientações na escola, nos momentos de HTP- Hora
de Trabalho Pedagógico. Os planejamentos eram realizados individualmente, pela
professora da turma, portanto, eu o preparava sozinha. A outra turma de 2ª série, era a
turma A. Os alunos eram excelentes. Agrupavam desta forma: os alunos com bom
rendimento em uma turma, e aqueles com dificuldades em outra. E a minha turma era
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das crianças que não avançaram no ano anterior. Apenas 6 alunos, me lembro muito
bem, escreviam alfabeticamente, em uma turma de 20.
Desta forma, sem uma equipe de apoio, tive que seguir de forma a contar com
minha vontade de que todos se desenvolvessem, olhando para as necessidades de cada
um deles. Sentia-me muito sozinha nessa tarefa de ensinar, mas quando percebi que
cada um me apontava um caminho, segui de forma a ter cada um deles como meu
aluno/professor.
Percebi, desde então, que a falta de acolhimento por parte da equipe gestora,
assim como a falta de reflexão nos momentos de HTPC, influenciam no
desenvolvimento do trabalho do professor em sala de aula. Porém, eu tinha autonomia
para gerir meu trabalho, e desta forma, mesmo diante de muita dificuldade, busquei no
exercício da profissão, uma forma de gerir o desenvolvimento das crianças. Não
consegui desenvolver um bom trabalho no primeiro ano de docência, o que sinto ter
sido uma perda para os alunos. Porém, utilizei esta primeira experiência para aprimorar
nos anos seguintes. Fui constituindo-me no exercício diário da profissão.
Através das respostas que os alunos me davam aos desafios lançados, eu seguia
com uma abordagem diferente, fazendo um trabalho individualizado. Cabe ressaltar que
demorei a sentir e descobrir que poderia fazer isso, pois fiquei por longo tempo presa ao
currículo proposto para a turma e às avaliações que deveriam ser de acordo com as
propostas curriculares.
Na época isso parecia muito estranho, pois o normal era todos fazerem tudo
igual, em todas as turmas. Apesar de a proposta construtivista já fazer parte do cotidiano
das escolas nesta época, eram pontuais. Muitos professores não compreendiam, ou
desenvolviam um trabalho similar ao construtivista, porém, se o aluno não
acompanhasse muito bem, seguia para a “pior” turma no ano seguinte, sendo reprovado
(época das reprovações ainda).
Os alunos que estavam na sala A, muitas vezes por engano, eram depois de
algumas horas, ou dias, transferidos para a minha turma, porque na outra não era o lugar
deles. Diziam que não dava, era impossível. “Aqui não”. Alguns alunos foram
transferidos para minha sala.
Iniciei minha carreira docente de forma privilegiada, apesar das dificuldades,
pois trabalhar com os alunos que sempre foram deixados à margem daqueles que
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aprendiam trouxe-me a oportunidade de grandes aprendizados, pois de um lado estava
eu, alguém que tinha que fazer algo para que aprendessem, mesmo sem saber bem
como, e de outro, crianças que me apresentavam todos os indícios de como poderiam
aprender caso eu quisesse ensiná-las, entendê-las, conhecê-las e aceitá-las como de fato
eram. Foi meu maior presente. Carrego esta marca até hoje. Os profissionais que
comigo trabalham sabem que as turmas que me podem ser atribuídas são aquelas que de
alguma forma apresentam grandes desafios.
Os alunos/professores foram os melhores professores que tive no universo real
da educação. Com cada um deles pude aprender algo diferente, perceber meus erros e
trabalhar para desenvolver melhor meu ofício.
Durante o tempo em que trabalhei na escola estadual, fiz um ano de cursinho
pré-vestibular para em seguida cursar a graduação. Sentia que deveria fazer um curso
diferente da área da Educação. Queria fazer algo relacionado às minhas habilidades de
comunicação oral e escrita. Pensei em cursar Jornalismo apesar de não gostar da rotina
de um jornalista e tampouco de holofotes. Mas os bastidores me atraíam. Poderia
escrever sem que fosse para jornal, editar um livro, escrever crônicas, trabalhar na
edição de um canal de TV, enfim, um novo desejo. E sabia que poderia continuar com
as aulas, agregando outros conhecimentos e experiências em minhas ações, me
apoiando em formações ofertadas pela Secretaria de Educação, participação em
Congressos, Simpósios, leituras, gerindo minha formação ao longo de minha carreira.
Em 1994 iniciei o curso de Jornalismo na UNIMEP - Universidade Metodista de
Piracicaba. Durante o estágio, que era opcional, fiquei decepcionada com a rotina de um
jornal, assim como com as manipulações das notícias, a falta de ética, e me comprometi
a concluir o curso, que é fantástico, porém jamais trabalhar nas mídias manipuladoras.
Passei cinco anos na Secretaria Estadual de Educação. Em seguida passei em um
concurso como Orientadora de Projetos Educacionais na Secretaria de Promoção Social
Municipal do meu município, uma autarquia, quando já havia concluído a graduação em
Comunicação Social, para atuar em projetos sociais, que atendiam crianças e
adolescentes em situação de risco social, no contraturno escolar (educação em espaço
não escolar).
Era uma clientela marcada pela exclusão social, com dificuldades de
aprendizagem na escola; alguns à margem do sistema educacional, em Liberdade
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Assistida, por terem passagem pela até então FEBEM – Fundação Estadual do BemEstar do Menor, hoje Fundação Casa, dentre outros casos. Isso aconteceu no final da
década de 90.
Essa fase me agregou experiências muito positivas como docente, pois foi
quando aprendi a olhar para a educação sem vendas nos olhos, e a atuar de forma
significativa, no sentido de transformar realidades, de acordo com o contexto em que
estavam inseridos. O foco do trabalho era a transformação social. Cada ação era
pensada de forma a ser transposta para a realidade das pessoas que ali estavam.
Envolvi-me em alguns projetos de preparação para o mercado de trabalho, que
apresentavam aos jovens algumas perspectivas de vida, a fim de que pudessem viver de
forma mais digna: sem que precisassem recorrer a ações que significassem a violação
dos direitos de outros, assim como de seus deveres enquanto cidadãos, buscando um
lugar no mercado de trabalho.
No projeto havia algumas vertentes voltadas ao campo da Arte: dança, música,
teatro, circo, que acompanhavam esse momento dos jovens até a chegada ao mercado de
trabalho, pois acreditávamos na importância e na influência dessa área para a formação
pessoal.
A partir desta fase, envolvi-me na área social, com uma visão mais abrangente
sobre o que é o papel da educação, indo além das técnicas pedagógicas voltadas à
leitura, escrita, desenvolvimento do raciocínio lógico (as questões curriculares), olhando
para a criança, para o adolescente, como um ser integral que pode e deve desenvolver-se
em todas as áreas, e desta forma ser visto e entendido como tal.
Desviei meu olhar das dificuldades, para apostar nas potencialidades de cada
um. Descobri que todos possuem um potencial, e que o lugar de onde falam é o maior
indicador sobre quem são, sobre o que representam no novo grupo em que estão
inseridos, e de onde nós professores podemos partir para propostas de desenvolvimento
destas crianças, nas dimensões pessoal e social.
Outra questão que torna o trabalho como professora em projetos sociais mais
instigante, é o fato de não termos que nos submeter às exigências de uma instância que
engessa as ações, com avaliações internas e externas, exaustivas. Não havia pressão no
sentido de promovermos uma formação “conteudista”, esvaziada da dimensão pessoal,
tão importante para o trabalho com as crianças e os adolescentes que atendíamos. Era
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comum apontarem na escola, que depois que o aluno havia passado a frequentar o
projeto, tornava-se mais responsável, afetivo, atento e sociável.
Foram nove anos. Nos dois últimos anos e meio estive à frente da coordenação
pedagógica dos projetos desenvolvidos pela autarquia, como formadora, migrando
diariamente de bairro em bairro (17 ao todo), no apoio às equipes multidisciplinares que
atuavam em cada núcleo. Nessa peregrinação, realizávamos planejamentos e
supervisões. Iniciamos um trabalho pautado nas aprendizagens fundamentais propostas
pela Unesco - Pilares da Educação: aprender a conhecer, aprender a ser, aprender a
conviver e aprender a fazer, a partir da metodologia do trabalho com projetos.
Tentativas. Mudanças. Propostas. Desafios. Estudo. Um novo olhar. E lá estava
eu, novamente, diante de um novo grupo, onde o “outro” agregava, onde eu me
transformava.
A atuação com professores, coordenadores, estagiários, artistas, terapeutas
ocupacionais, psicólogos, assistentes sociais, dentre outros especialistas, permitiu
ampliar minha ação. Estava junto à equipe de profissionais que atuariam com as
crianças e os adolescentes. Como parte da equipe gestora, meu olhar teve uma mudança
de foco. Desenvolvia um trabalho de formação, no sentido de refletir com os
profissionais, a partir de uma determinada realidade, e estabelecer canais de trocas
significativas, a partir de vivências e estudos que permitissem um trabalho gerador de
desenvolvimento dos alunos atendidos nos núcleos descentralizados no município.
Acredito na força potencializadora do trabalho em que todos possuem voz, e a
partir desta, vão constituindo e sendo constituídos pela presença do diálogo. “O
movimento dialógico. Onde as entonações, os desejos, as relações vivas, os projetos de
dizer e os meus sonhos se fazem presentes. Meu ato responsável” (MIOTELLO, 2012,
p. 143).
Passei a frequentar outros cursos que preparavam para formação, realizar outras
leituras, que agregavam novas experiências acerca deste universo. Alguns núcleos,
descentralizados no município, marcados por diferentes realidades, avançavam mais,
outros menos, de acordo com as equipes que os constituíam, e o contexto em que
estavam inseridos. Em alguns grupos minha ação era assertiva, em outros não. No início
houve muita resistência por parte daquelas que eram minhas parceiras de trabalho,
talvez por não compartilharem das minhas ideias e propostas, as quais foram sendo
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tecidas, refletidas, sempre a partir da troca de experiências nos grupos, através de
estudos e meios que facilitavam este pensar junto. O grupo tinha uma formadora,
anterior a mim, que entregava o material de trabalho do mês, pronto. Elas apenas
aplicavam. Portanto, o novo formato de trabalho nos grupos, causou polêmica e
indignação, pois envolvia a participação da equipe multidisciplinar, numa proposta de
trabalho interdisciplinar, que contemplava a realidade local.
Com os profissionais de outras áreas, e com os estagiários, a relação fluía
normalmente, sem problemas, mas com aquelas que foram parceiras de trabalho, da área
pedagógica, muitos problemas surgiam. Aprendi que o desenvolvimento de uma equipe
depende das condições estruturais, do desejo de realizar de cada profissional, de como
os grupos se constituem e articulam suas ações e da abertura para trocas significativas.
Tive a oportunidade nesta época de fazer um curso de Gestão em Aprendizagem
Socioeducativa pelo Cenpec/Itaú/Unicef, e ser convidada para participar do Prêmio Itaú
Unicef como componente da comissão julgadora dos projetos inscritos, na regional de
Ribeirão Preto, em 2005. Esta oportunidade foi fantástica: uma escola no campo da
educação; algo que me transformou, num segundo momento, enquanto professora/
formadora. Consegui perceber as nuances na área da educação vistas de um ângulo
macro, compreendendo as ações que se desenvolviam em diferentes regiões do país e as
articulações necessárias.
Percebi o quanto é importante que o professor/formador possa deslocar-se de seu
lugar para circular por outros, a fim de conhecer a realidade educacional do país, através
de outros olhares, de outros profissionais, e sem as mazelas dos documentos
burocráticos que são um tormento na vida dos profissionais que atuam na escola, muitas
vezes engessando as práticas. São importantes, porém, devem atender as necessidades e
especificidades do trabalho desenvolvido, pois atuam como documentos que servem
para reflexão do trabalho desenvolvido.
Descobri que a liberdade, a autonomia para fazer educação são importantes no
dia a dia dos profissionais, e que é possível que a escola não se sinta isolada no sistema
educacional, mas que estabeleça parcerias de rede, ampliando efetivamente suas ações e
resultados.
Neste movimento frenético, cansada, já casada, com a ideia de ter um filho,
passei em um concurso para professora na rede municipal, no Ensino Fundamental, e
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me programei para assim que fosse chamada, partir. A ideia era poder trabalhar meio
período para cuidar do filho. Uma vida mais tranquila. Porém, o receio era voltar para
uma realidade tão distinta da qual atuava há tanto tempo, deixar os projetos sociais e
voltar à educação formal. A preocupação era que houvesse um engessamento das
minhas práticas.
Em 2008 fui chamada, pelo concurso na educação, e me organizei para o
afastamento de um ano da autarquia, sem remuneração, a fim de ter um tempo em sala
de aula, na Secretaria de Educação, sentindo se me acostumaria novamente à rotina da
escola. Pensava sobre as dificuldades que encontraria, mas também na possibilidade de
agregar um novo olhar. Voltava diferente. E pensava poder realizar um trabalho
inovador.
Iniciei no mês de março, quando o ano letivo já havia começado. Uma 3ª série,
composta por alunos com dificuldades de aprendizagem. Todos aqueles que não se
saíram bem no ano anterior foram agrupados em uma mesma sala. Revivendo a
realidade de 1993, quando ingressei na carreira docente. Havia nessa turma, de 3ª série,
alunos pré-silábicos.
Respirei fundo, trabalhei de forma a diagnosticar os casos, tracei um plano,
apresentei à direção, que aceitou e me acompanhou no desenvolvimento do trabalho.
Desta vez, o apoio da equipe gestora.
Desenvolvi o Projeto “Quem Sou Eu”, articulando os conteúdos do currículo ao
trabalho das habilidades sociais das crianças, envolvendo em alguns momentos a
família. Fiz uma adaptação curricular, visto que alguns conteúdos não faziam sentido à
turma naquele ano, ou naquele momento, e iniciamos o trabalho. Eram estigmatizados
na escola, apresentavam comportamentos de baixa autoestima, não acreditavam em si
mesmos, dentre outras questões que os deixavam à margem naquele espaço.
Senti-me, mais uma vez, uma professora iniciante em alguns aspectos, pois
afastada nove anos da educação formal, tive dificuldades com algumas questões que
fazem parte do dia-a-dia das escolas. Ouvi de tudo. Tudo aquilo que uma professora em
início de carreira ouve: “Você fala e faz isso agora, mas logo, logo, você desanima.
Logo vai entender o que estou falando”. Eu que achava que já havia me constituído
professora, balancei muitas vezes, preocupei-me com essas falas, mas a experiência me
agregou forças para ir até o fim.
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O apoio da equipe gestora, assim como o fato de apostarem em mim, foram
fatores de grande influência para que eu não desistisse ou quisesse retornar ao lugar que
ainda me pertencia na Secretaria de Promoção Social.
Outra questão: na época cursava a pós-graduação lato sensu, na especialização
em Psicopedagogia, e meu artigo seria escrito a partir das experiências na escola, no
trabalho com o projeto “Quem Sou Eu”, apostando na importância do desenvolvimento
das habilidades sociais para uma melhoria significativa relativa aos conhecimentos
acadêmicos, propostos nos currículos. Isso me motivou, pois era um desafio. Segui até o
final, e com resultados positivos.
Sempre acreditei que a forma como a criança consegue enxergar-se,
compreender-se e relacionar-se consigo mesma e com “o outro”, exerce influência na
aprendizagem. Com tal projeto, pude constatar uma mudança significativa no
comportamento e no desenvolvimento da aprendizagem dos alunos, a partir de suas
produções e posturas, assim como a partir de relatos das famílias, também envolvidas
no processo.
Neste mesmo ano, uma estagiária de Pedagogia iniciou seu estágio em minha
sala. Sempre gostei muito de dar atenção, para contribuir com a formação das futuras
professoras, vendo este ofício como parte de meu papel, enquanto docente. Em nossas
trocas na sala de aula, apresentei a ela o esboço do projeto que estava desenvolvendo,
pois ficou curiosa quando viu a mudança de algumas crianças, já que ela morava no
bairro, e os conhecia muito bem, e por perceber o desejo dos alunos em participar das
aulas. Ela encantou-se com a proposta. Perguntou-me se poderia apresentar o trabalho
na faculdade onde estudava. Assustei-me com a ideia, porém, disse que aceitava.
Na semana seguinte agendamos uma data e eu fui para a faculdade onde ela cursava
Pedagogia, apresentar o projeto às alunas. Este projeto me abriu as portas desta
instituição, sendo convidada a ministrar aulas neste curso alguns anos depois, já com a
especialização concluída.
Não retornei ao cargo anterior, na Secretaria de Promoção Social, e pedi
exoneração. Permaneci na escola, apostando na possibilidade de um trabalho
diferenciado; porém, senti que com o passar do tempo minhas asas passaram a bater
com menor intensidade, o brilho dos olhos já não era mais o mesmo, e pouco conseguia,
visto que nem sempre temos quem queira caminhar junto, ou entenda a forma como
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pensamos fazer educação. É como sentir que você não cabe naquele lugar. E acaba
realizando mais do mesmo modo. Sente que para fazer diferente precisa de uma
estrutura, de alguém que acredite junto.
No ano em que desenvolvi o projeto, quando cheguei à escola, era sozinha, pois
a outra 3ª série era composta de alunos bem-sucedidos, que acompanhavam
magistralmente os conteúdos curriculares, o livro didático, e tinham ótimas notas.
Portanto, estava livre para fazer as adaptações curriculares e desenvolver o projeto. No
ano seguinte, tinha uma turma fabulosa. Portanto, a coordenadora me cobrava que
avançasse mais nos conteúdos, e me comparava à professora da outra turma, me
pedindo que puxasse mais, com exercícios dos livros e atividades mecanizadas. Não
havia espaço para um trabalho no qual acredito, que envolva o desenvolvimento da
dimensão pessoal, aliado aos conteúdos. Seria como perder tempo...
Percebi que se você não caminha junto, paga um preço alto. Neste ano (2009),
tive muitas dificuldades, iniciando com a perda de meu pai. E trabalhei sendo
pressionada pela coordenadora, para o desenvolvimento de um trabalho conteudista, o
que difere muito de minha concepção, o que foi muito incômodo. Houve um
engessamento das minhas práticas, e desenvolvi um trabalho muito fragmentado,
cumprindo apenas com as propostas curriculares, em que existiam lacunas a serem
preenchidas, de acordo com minha visão.
Em 2010 nasce meu filho, fico um tempo afastada (em licença maternidade), e
quando retorno já tenho mais um cargo na Educação Infantil e dobro período,
ministrando aulas também na faculdade, já em 2012. Então, diante de muitas
dificuldades em dar conta de tudo isso, afastei-me do Ensino Fundamental, sem
remuneração, e fiquei apenas com a Educação Infantil, em um cargo efetivo, como
professora substituta efetiva; estando muito pouco na sala de aula, não realizando
planejamentos, apenas cobrindo faltas de professores. Distanciei-me da sala de aula, do
contato com as crianças, num quadro profissional e pessoal de perspectiva zero.
Em 2013, já há um ano na faculdade, percebi que me animava com as aulas,
onde podia falar da minha experiência e contribuir para a formação das futuras
professoras. Uma realização. Porém, na escola não realizava mais, afinal, minha atuação
era resumida a cobrir faltas, recortar coelhos, colar bilhetes em cadernos de recados, e
observar o cotidiano da escola, pois me sobrava tempo e eu procurava utilizá-lo da
melhor forma possível. Lia muito e estudava também.
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No quinto ano neste cargo, em 2015, fui convidada pela direção da escola a
contribuir com a coordenação pedagógica da Educação Infantil, na creche, realizando
planejamentos com as monitoras do Berçário, Maternal I e II. Um ano em que voltei a
me sentir parte integrante do processo de educação na escola. Ano também em que
decidi iniciar a saga de uma vaga no mestrado, na UNESP – Universidade Estadual
Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, câmpus de Rio Claro, iniciando como aluna
especial, cursando algumas disciplinas da grade optativa.
Neste ano fui muito feliz profissionalmente, aprimorei meus conhecimentos e
refleti sobre o sistema de educação, sobre as relações estabelecidas na escola e revi
alguns conceitos sobre a concepção que tinha de “infância”, a partir das aulas do
professor César Donizetti Pereira Leite como aluna especial, encantando-me ainda mais
pela educação; agregando novos olhar e sentir.
Nas aulas da minha então orientadora Laura Noemi Chaluh, descobri o que é
fazer pesquisa em Ciências Humanas, numa perspectiva bakhtiniana, e a beleza do
processo de encontro com o outro, numa relação alteritária, em que o pesquisador
estabelece relação com os sujeitos da pesquisa e transforma-se, não ocupando apenas o
lugar de expectador.
Durante as aulas do professor César e da professora Laura, fazia mil anotações
acerca de ideias sobre o projeto de pesquisa para o mestrado, já que me inscreveria neste
mesmo ano para o processo seletivo. As propostas destes professores me influenciavam
e marcavam a cada encontro, e eu vivia um processo de (re)constituição.
Saía das aulas realizada, pensando sobre os novos caminhos a trilhar, o quanto
eu gostaria de poder ter no meu trabalho pessoas que pudessem se apossar destes
conhecimentos e fazer do espaço educativo uma escola “outra”, como diz Laura. Uma
escola onde há vida. Porém, uma certeza eu tinha, a de que buscaria por esse
conhecimento, me aprofundaria e empregaria em algo que pudesse transformar minha
ação como professora/formadora. A oportunidade surgiu ao apurar meu olhar para as
formações não instituídas em rede social (mencionadas na introdução), com aquelas que
foram minhas alunas, constituindo o grupo de formação com as professoras iniciantes.
Acredito que esta possibilidade foi viável devido às vivências na UNESP- Universidade
Estadual Paulista (Pós-Graduação – como aluna especial), onde consegui expandir meu
olhar, perceber que era possível ir além das formações pontuais no WhatsApp (que
permitiam a troca de experiências), porém não sistematizadas.
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Percebi que era necessária uma formação criteriosa, contínua, que partisse do
universo das professoras/ex-alunas. Desta forma, dei um passo à frente, no sentido de
dar continuidade à formação inicial da Pedagogia, estreitando laços com as professoras
em outro momento, o início na carreira e na escola, em um momento instituído de
formação, articulando teoria e prática (as experiências características das iniciantes), em
uma nova experiência como formadora.
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2 UM NOVO JEITO DE CAMINHAR: A DESCOBERTA DA NARRATIVA DE
EXPERIÊNCIAS DO VIVIDO

“Não tenho caminho novo,
O que tenho de novo é o jeito de caminhar”.
Thiago De Mello8

Ao pensar sobre fazer pesquisa, tinha muita dificuldade em aceitar as
metodologias utilizadas para apresentação dos resultados de estudos na área de Ciências
Humanas, ao deparar-me com a visão do pesquisador sobre o sujeito, com tabelas pouco
elucidativas sobre o que os dados representam.
Nesta concepção de pesquisa, não é possível enxergar nas entrelinhas ou até
mesmo de forma explícita, onde estão as vozes dos sujeitos envolvidos nos estudos em
questão, o que me remete a pensar sobre o que diriam com todas as palavras e emoções
que pudessem ter sido permitidas, aqueles que nesta perspectiva tornam-se uma
estatística, ou têm suas falas transformadas em respostas padronizadas e quantificadas.
Antes de iniciar como aluna especial na pós-graduação da UNESP - em Rio
Claro, descobri um jeito novo de pesquisar, ao realizar algumas leituras de estudos
desenvolvidos pelos professores desta universidade. A ideia era conhecer o perfil das
linhas de pesquisa, disciplinas oferecidas e as produções dos professores através do
currículo lattes, para definir minhas escolhas como aluna especial.
Nesta trilha, tive contato com escritas diferenciadas do padrão convencional e
me identifiquei com a proposta da linha de Linguagem - Experiência- Memória e
Formação. As disciplinas, os estudos realizados pelos professores, a metodologia
utilizada na pesquisa, dentre outras questões, foram determinantes para minhas
definições. Conheci uma perspectiva cujas vivências são tomadas como objeto de
estudo. Minha primeira opção foi pela disciplina do prof. Dr. César Leite, Infância,
Linguagem, Cultura e Processos Imagéticos.
Ao longo do desenvolvimento das aulas continuei minhas buscas conhecendo
trabalhos realizados por outros professores, e me deparei com as produções da Prof.ª
Dr.ª Laura Noemi Chaluh, que contemplavam mais diretamente meus interesses, visto o
8

Fragmento do poema A vida verdadeira. In: Faz escuro mas eu canto, Bertrand Brasil, 17ª ed. 1999.
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olhar para a formação de professores, já que pude vivenciar experiências na formação
contínua, e atualmente na formação inicial.
Foi na disciplina Tópicos Especiais em Pesquisa, Alteridade e Formação, da
professora Laura, orientadora deste estudo (ainda como aluna especial, em que os olhos
brilhavam e o coração acelerava de encantamento), que conheci e fui convidada desde a
primeira aula a trilhar de um jeito novo, conhecendo pelo caminho da pesquisa, a
perspectiva de narrativas de experiência do vivido de Lima; Geraldi e Geraldi (2015),
adentrando o universo da pesquisa em Ciências Humanas, numa perspectiva
bakhtiniana, que tem como base de sustentação a alteridade, o que denota o outro como
alguém que existe e é reconhecido por mim - o eu -, que não sou apenas eu mesma, pois
minha identidade é formada pelo outro - que pode ser pessoas ou tudo o que está no
mundo, com o que me relaciono e o que me constitui. Uma constituição que acontece
nas relações, que origina outra base do pensamento de Bakhtin - a dialogia, que é minha
relação com o outro (GERALDI, 2003).
Vivenciei um novo estágio como aluna especial, onde encontrei uma rota de
fuga da tradição empirista, e passei a desejar fortemente uma vaga no mestrado, como
aluna regular, com a certeza de ter encontrado o caminho. Desta forma, comecei a
reelaborar meus conceitos sobre o percurso e as formas de trilhá-los ao se fazer
pesquisa.
As narrativas vêm sendo utilizadas na formação docente, desde Nóvoa (1991,
1992), assim como por outros autores, apoiando-se na história de vida dos professores
como método de investigação ou de pesquisa. Segundo Lima; Geraldi e Geraldi (2015,
p. 18), decorrem pela “insatisfação com as produções no campo da educação que se
caracterizaram por falar sobre a escola em vez de falar com ela e a partir dela; assim
como falar do professor, ao invés de dizer dele; falar com ele”.
Benjamin (1994), através de uma visão sensível e elucidativa sobre o que
significa narrar, explicita que a narrativa é algo que se perdeu ao longo do tempo, com o
desenvolvimento da sociedade, sofrendo mudanças que nos impedem de trocar
experiências com o outro. Para o autor, narrar é ser capaz de contar histórias, é um meio
“artesanal” de comunicar-se.

40

Em uma metáfora sobre o processo de narrar, o autor fala da narrativa como a
argila (as palavras) na mão de um oleiro (o pesquisador), que vai utilizando-se do
material para dar forma ao vaso. Narrar é como a argila na mão do oleiro... Artesanal.
Ao pensar sobre a minha geração, percebi que era comum ouvir meus avós
contarem histórias por eles vividas. Reuníamos a família e as lembranças fluíam,
narradas com emoção e valorização pelo vivido. Minha avó materna e avô paterno eram
grandes contadores de histórias. Narravam suas vidas, as dos filhos, dos meus bisavós e
tantas outras.
Depois dos encontros eu tinha muito a refletir, imaginar e contar aos amigos.
Hoje, para meu filho. Atualmente estes conhecimentos que poderiam ser levados de
uma geração à outra perderam espaço devido ao desenvolvimento tecnológico. A arte de
narrar e o valor das vivências como constitutivas de quem somos, perderam espaço.
Vivemos um momento em que impera a quantidade em detrimento da qualidade.
As pessoas dizem que tempo é dinheiro, mas penso que é preciso tempo para
estabelecer relações que nos permitam compor nossa história. O diálogo é importante
para que tenhamos algo a narrar. É necessário que saibamos ouvir, dizer, interpretar e
nos permitir a relação com o outro, num processo de aprendizagem.
Considerando a relevância da relação com o outro e a constituição do eu a partir
desta dialogia, como já referido neste estudo, aproprio-me da perspectiva de narrativa de
experiências do vivido proposta por Lima; Geraldi e Geraldi (2015) ao narrar uma
experiência vivida como formadora de um grupo de professoras em início de carreira.
Essa é uma perspectiva que me apontou para a possibilidade de debruçar-me sobre os
dados produzidos no grupo (o vivido por mim em uma experiência formativa, e pelas
professoras, com suas experiências de início de carreira) como objeto de investigação,
que constituem o enredo que dá forma a esta dissertação.
De acordo com Amorim (2003) este é um momento em que ocupo um lugar
singular, que é também o lugar da minha assinatura, onde somente eu o ocupo,
“somente eu posso assinar por e neste lugar. E a assinatura é aquilo que me torna
responsável: capaz de responder pelo lugar que ocupo num dado momento, num dado
contexto” (AMORIM, 2003, p. 14-15), o momento da pesquisa das experiências
vividas.
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Pretendo com este estudo situar os leitores sobre o que nos aconteceu, nos
passou, tocou e transformou (LARROSA, 2002), entendendo essa experiência como
algo que nos passa, toca e transforma ao provocar uma sensação, um sentimento; algo
sutil em meu entendimento, mas que nos marca.
O vivido no grupo atribuiu sentido às professoras e a mim (como formadora), e
uma história foi tecida a partir das tantas outras vivências que ocorrem no cotidiano de
cada uma das docentes e na minha, seja no contexto escolar ou nos acontecimentos da
vida que estiveram presentes nas vozes que circularam nos encontros, e que agora, nesta
narrativa, socializo, após análise, como produtoras de conhecimento sobre o início da
carreira docente.
No processo de narrar a própria experiência, ao analisar os dados, faço
descobertas ao retomar o vivido, que me permitem exercitar um novo olhar: fazer outras
perguntas e extrair novos aprendizados. Analiso como quem lê uma história que foi
construída e pautada no cotidiano das professoras iniciantes e na minha própria prática
como formadora (neste momento na condição de pesquisadora). Nesse processo de
revisitar minhas práticas formativas, dou continuidade ao que foi experimentado, o que
na visão bakhtiniana corresponde ao excedente de visão.

Da vida não há um autor, e se estou vivendo, tenho um por-vir e, portanto,
sou inacabado. [...] estamos expostos e quem nos vê, nos vê com o “fundo”
da paisagem em que estamos. A visão do outro nos vê como um todo com um
fundo que não dominamos. Ele tem, relativamente a nós, um excedente de
visão. Ele tem, portanto, uma experiência de mim que eu próprio não tenho,
mas que posso, por meu turno, ter a respeito dele. Este acontecimento nos
mostra a nossa incompletude e constitui o Outro como o único lugar possível
de uma completude sempre impossível. Olhamo-nos com os olhos do outro,
mas regressamos sempre a nós mesmos e à nossa incompletude, pois “tudo
quanto pode nos assegurar um acabamento na consciência de outrem, logo
presumido na nossa autoconsciência, perde a faculdade de efetuar nosso
acabamento” porque a experiência do outro, mesmo sendo do “eu”, lhe é
inacessível (GERALDI, 2003, p. 43-44, destaque do autor).

Percebo que ao iniciar a trilha com as docentes no grupo de formação, não
compreendi muitas questões como neste momento em que assumo o lugar de
pesquisadora. Enxergo o que não vi (sobre o outro: as professoras, e sobre mim: a
formadora); levanto outras questões (distintas daquelas que fiz nos encontros) que me
permitem a compreensão possível a partir das próprias vivências; assumo a perspectiva
de quem vai aprender e compartilhar uma experiência que possibilita aprendizagem.
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Segundo Freitas (2002), para Vygotsky todo conhecimento é sempre construído
na relação entre as pessoas. Nesta pesquisa, no exercício do olhar exotópico
(GERALDI, 2003), onde saio da cena vivida para analisá-la, percebo que não estamos
prontas, não somos seres acabados, estamos em constante mudança, o que me permite
dizer que este estudo também não acaba aqui, ao ser compartilhado com o outro terá
continuidade a partir desse outro olhar (LIMA; GERALDI; GERALDI, 2015).
Ao desenvolver uma pesquisa pautada no pensamento bakhtiniano e adotar a
perspectiva de narrativa de experiência do vivido como formadora de uma escola do
interior do Estado de São Paulo, Pinto (2016) entende que

Produzir um conhecimento a partir de uma pesquisa é, pois, assumir a
perspectiva da aprendizagem como processo social compartilhado e gerador
de desenvolvimento, dessa forma, o pesquisador faz parte da própria
pesquisa, sendo impossível a neutralidade, e sua ação se constitui em
elementos de análise. O pesquisador, durante a pesquisa é alguém que está
em processo de aprendizagem, transformações e ressignificações. E o mesmo
acontece com o pesquisado, que não sendo mero objeto, tem a oportunidade
de refletir, aprender e ressignificar-se também (PINTO, 2016, p. 22).

Retomar o vivido me permite narrar o que aconteceu no interior do grupo, para
que outros leitores, a partir da arquitetura (forma como organizo os dados e apresento),
extraiam suas próprias interpretações/lições e levantem seus próprios questionamentos,
assim como o que acontece neste instante em que pesquiso minha experiência.
Neste estudo, através da produção dos dados, revelei o retrato da constituição
das professoras iniciantes, que me aponta para deslocamentos significativos de olhar das
professoras para si mesmas e para a carreira, e para me olhar como formadora.
Para a análise dos dados (que serão apresentados no capítulo 4), busquei
inspiração em Morelli, apresentado por Ginzburg (1989). Observei pistas, indícios e
sinais que pudessem revelar características peculiares apresentadas pelo grupo, nas
particularidades de cada professora, de cada espaço/campo de atuação, reunindo
informações “como peças de um enigma a ser decifrado”.
Em “Sinais – Raízes de um paradigma indiciário”, Ginzburg (1989) apresenta o
“método morelliano” de Giovanni Morelli a quem me refiro acima, na área das Artes.
Este método consiste em não se atentar às características mais evidentes nas obras de
Arte para a percepção de uma obra original ou uma réplica, mas a detalhes, a
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particularidades tais como: lóbulos da orelha, unhas, formas dos dedos das mãos e pés,
que denotam a individualidade do artista. São características que passam despercebidas:
evidências, pistas, que podem revelar algo, levar a desvendar um enigma. É desta forma
que me reportei aos dados produzidos para a escrita desta narrativa: às vozes, às
escritas, às fotografias, na tentativa de ler nas entrelinhas, ouvir o que não foi dito, olhar
para onde comumente não olhamos.
Costumo observar os acontecimentos da vida, assim como me proponho a
observar o grupo de formação de professoras iniciantes, como quem vê através da lente
de uma câmera fotográfica; é assim que faço quando quero enxergar além do que
naturalmente vejo, ou... não vejo!
Ao olhar através da lente, um dispositivo é acionado e sou capaz de ver e sentir
de outra maneira; de captar o que muitas vezes não consigo a olhos nus. Percebo na
abordagem de Morelli que há esta especificidade ao olhar para os pormenores, para
particularidades às quais normalmente não se olha para capturar a originalidade da obra,
assim como desejo capturar a essência das pessoas e do vivido. E sinto isso com o apoio
da câmera, assim como imagino se estivesse utilizando-a: O que ela capturaria? Como
seria essa imagem? A que remeteria? Como sinto o que vejo?
Ao realizar a análise dos dados, utilizei registros dos acontecimentos que
ocorreram no grupo de formação com as professoras iniciantes: gravações em áudio; o
diário de campo da formadora; diário de bordo do grupo; reflexões individuais e a
fotografia.
Estes instrumentos foram utilizados por mim ao longo dos encontros de
formação com objetivos definidos, de forma que colaborassem para o acompanhamento
do desenvolvimento das professoras e do grupo, para refletir sobre as abordagens ao
longo dos encontros. A seguir faço breve relato sobre como cada instrumento foi
utilizado no processo de formação com as professoras iniciantes, e que subsidiaram
minha pesquisa:
As gravações em áudio me permitiram retomar as vozes ecoadas no grupo para
prosseguir com o trabalho na tentativa de uma formação que atendesse o que o grupo
apresentava, como uma forma de adentrar o universo das professoras e dizer dele neste
espaço/tempo dos encontros, de prosseguir junto. Utilizava as gravações para retomar
questões que me chamavam à atenção durante os encontros, registrando-as no meu
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diário de campo ao final de cada estudo com o grupo, narrando através do meu sentir o
que se passou. Estas impressões às vezes eram comentadas por mim pontualmente em
alguns encontros, mas não de forma sistemática, pois o objetivo primeiro era para me
nortear em relação aos estudos e dinâmicas vividos com as professoras.
No diário de campo da formadora eu registrava a pauta dos encontros, assim
como minhas impressões sobre o vivido no momento em que me chamavam à atenção,
com pequenas frases e ou palavras-chave. Posteriormente, com a escuta dos áudios,
dando continuidade às lições extraídas do grupo, digitalizava este material tornando-o
mais elaborado e narrando minhas impressões sobre o encontro, algumas socializadas ao
longo desta narrativa.
O diário de bordo do grupo era um espaço onde a cada encontro uma
professora registrava suas impressões e sentimentos sobre o assunto, leitura e discussões
vivenciadas no dia. Era feito um rodízio. No encontro seguinte, a leitura era realizada
para o grupo de forma a sistematizarmos as falas, os estudos realizados e prosseguirmos
com a proposta do dia, buscando uma relação com a vivência e emoções do encontro
anterior.
As reflexões individuais tinham o mesmo propósito do diário de bordo, porém,
as professoras tinham apenas que me entregar (caso não quisessem compartilhá-las, não
era o combinado) apesar de sempre socializarem com leituras do texto escrito por elas.
A fotografia foi utilizada por se caracterizar como uma linguagem que
produziria uma forma de registro marcada pelo olhar de quem produziu, e permitiria
uma leitura com as marcas de muitos olhares daqueles que poderiam vir a observá-las,
“olhares socialmente constituídos”, apoiando-me nas ideias de Mattos; Zanella e
Nuernberg (2014). De acordo com esses autores, as fotografias são concebidas como
produção discursiva e dialógica, uma perspectiva adotada por mim nos encontros, de
valorização destes aspectos, encontrando nas imagens mais uma linguagem capaz de
colaborar com a abordagem do caráter formativo do grupo.
Estas fotos não foram mostradas às professoras, como forma de resguardar os
momentos vividos e soarem como revelações ao grupo. A ideia inicial era a
continuidade deste espaço formativo no ano seguinte, (uma solicitação das docentes e
um desejo meu), e as fotos seriam o ponto de partida para uma visita das professoras
ao vivido anteriormente, assim como a retomada de diálogos dos áudios, que poderiam
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ser escolhidos pontualmente, suscitando assuntos chave para as discussões, como
disparadores para novas temáticas e estudos, e uma forma de (re)visitar o vivido,
voltando outras neste processo. As fotografias seriam reveladoras às professoras, se
tivéssemos continuado com o grupo de formação, porque eu utilizaria para retomar o
vivido por nós. Como não continuamos com o grupo9 após os oito encontros, nesta
narrativa, as palavras servirão para a revelação (ao lerem, terem acesso ao que utilizei
para compor). Uso algumas fotos. Então de qualquer forma serão reveladoras para
elas. Poderão ser disparadoras de reflexão em outro momento, caso possamos vir a
retomar os encontros.
A fotografia é capaz de resguardar os momentos vividos, como uma linguagem
que nos remete aos acontecimentos do passado, a sensações experimentadas, a
lembranças do que já aconteceu e nos marcou de alguma forma. Nesta perspectiva, é
que as relações interpessoais são mediadas,

[...] pela polissemia das vozes sociais que constituem a cultura e que se
objetivam de variadas formas nos espaços e suas condições arquitetônicas, no
modo como se organiza a vida em sociedade, nas imagens e nos objetos que
elegemos como depositários de afetos. (BAKHTIN, 2010a, 2010b, apud
MATTOS; ZANELLA; NUERNBERG, 2014, p. 902).

Nesta pesquisa, faço a escolha de utilizar as fotografias como depositárias de
afeto, da mesma forma com que foram utilizadas ao longo da formação com as
professoras (para resguardar o vivido).
Em relação à organização dos dados obtidos nesta retomada das experiências
formativas vividas com as professoras iniciantes, apoio-me nas ideias de Lima; Geraldi
e Geraldi (2015), de “inventário”, para denominar o momento em que busco os dados e
organizo para a pesquisa, e o de “arqueologia”, ao recuperá-los através da análise.
Sobre o início da docência, Mariano (2006a) apresenta dados significativos em
uma pesquisa sobre esta fase da carreira do professor, levando-nos a concluir que há
poucos estudos que abordem o universo do professor em início de carreira, que se
ocupem das adversidades vividas cotidianamente.
9

Os encontros do grupo não foram retomados devido às muitas atribuições no ano seguinte com
disciplinas do mestrado e questões pessoais imprevistas na família, que marcaram um percurso não
planejado, me sobrecarregando. Porém, a proposta de continuidade não se perdeu, mantemos contatos via
WhatsApp no grupo, e planejo a retomada das formações.
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Em uma pesquisa de estado da arte, utilizando-se de produções da ANPEd
(Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Educação e do ENDIPE
(Encontro Nacional de Didática e Práticas de Ensino), equivalente a uma década (19952004) de produções, o autor aponta dados sobre estudos realizados para levantamento
bibliográfico acerca do universo do início da carreira docente, citando André (2004),
que amplia essa visão, tendo como fonte, dissertações e teses produzidas nos programas
de pós-graduação em Educação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
(PUCSP) e da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (FEUSP), nos
anos de 1998 e 1999, não encontrando produções que privilegiassem o estudo sobre o
professor iniciante.
Neste contexto, através de análise da ANPEd, Mariano (2006a) revela a falta de
pesquisas sobre este assunto: numa análise de 3221 trabalhos apresentados nas dez
últimas reuniões, de 1995 a 2004, apenas 6 (0,2%) da produção científica apresentada
neste evento, trataram desta fase da carreira.
Com a intenção de ampliar este olhar sobre as produções que abordam o
universo do professor iniciante, realizei um levantamento bibliográfico dos trabalhos
apresentados nas reuniões da ANPEd, da década seguinte à analisada por Mariano
(2006a), compreendendo os anos de (2005 a 2017)10, num total de 11 encontros, onde
reafirmo que os estudos neste campo continuam tímidos.
A proposta de um levantamento dentro desta temática justifica-se pela relação
direta com minhas escolhas para esta pesquisa, que privilegia o olhar para as
experiências vividas pelo professor iniciante, assim como a formação contínua do
docente. Utilizei como critérios para o levantamento, a análise dos títulos dos trabalhos
completos apresentados nas reuniões científicas nacionais do GT8 - Grupo de Trabalhos
de Formação de Professores, onde deveria haver algum indício sobre professores
iniciantes, com a intenção de um olhar para as produções voltadas a esta fase da carreira
docente.
Analisando o GT8 das reuniões que ocorreram de 2005 a 2017, foram
apresentados 286 trabalhos completos sobre esta temática (formação de professores),
sendo que apenas sete estudos tratam do universo do professor iniciante.

10

Defini 10 anos/reuniões da ANPED, para levantamento e análise. Durante a pesquisa dos trabalhos,
aconteceu o evento de 2017, e decidi incluí-lo, totalizando 11 anos/reuniões.
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Socializo os dados em um quadro, com os títulos que contemplam minha busca,
assim como ano de publicação, total de trabalhos inscritos em geral no GT8 e de artigos
dentro do tema da pesquisa com respectivos autores.

Quadro 1 - Análise GT8- Grupo de trabalho de formação de professores com a temática
Professores Iniciantes- ANPEd
ANO

TOTAL

P.I.

TÍTULO

AUTORES

2005

45

2

A formação inicial dos professores em

ALMEIDA, Patrícia

face dos saberes docentes

Cristina Albieri;
BIAJONE, Jefferson

Professoras Iniciantes: situações difíceis
enfrentadas no início da prática docente

CORSI, Adriana Maria

no ensino fundamental
2006

29

1

Processos de formação de professoras

NONO, Maévi Anabel;

iniciantes

MIZUKAMI, Maria da
Graça Nicoletti

2007

31

-

-

-

2008

18

-

-

-

2009

21

-

-

-

2010

21

-

-

-

2011

22

1

Professoras Iniciantes bem-sucedidas:

GOMES, Silmara de

elementos de seu desenvolvimento

Oliveira

profissional
2012

22

-

2013

18

1

A Docência Expressa nas Visões e nas

NOGUEIRA, Eliane

Vozes de Professores Iniciantes e

Greice Davanço;

Acadêmicos: revelações na/da pesquisa

ALMEIDA, Ordalia

formação

Alves; MELIM, Ana
Paula Gaspar

2015

36

1

Tornar-se Docente: o início da carreira e o

DUARTE, Stephanie

processo de constituição da especificidade

Marina Cardoso Araújo

da ação docente

48
2017

23

1

Licenciandas em Pedagogia e professoras

MARTINS, Rosana

iniciantes: diálogo por meio de narrativas

Maria; SOUZA, Ana

online

Paula Gestoso de;
OLIVEIRA, Rosa Maria
Moraes Anunciato de

2005 a

286

7

2017
Fonte: Reuniões ANPEd (2005 a 2017)

Analisando quantativamente os dados apresentados, é possível perceber o baixo
índice de trabalhos do GT8 (Formação de Professores) com a temática Professores
Iniciantes (PI). Inclusive, nos anos de 2007 a 2010 e no ano de 2012 nenhum dos títulos
analisados contemplou minha busca. Por cinco anos, dentre os onze analisados, a
temática do início de carreira docente não foi abordada; apenas 2,5% do total dos
estudos correspondem à busca.
Após levantamento dos títulos, realizei a leitura dos artigos na íntegra, para
levantamento das abordagens, metodologia utilizada para coleta e análise de dados,
objetivo e resultados apresentados. A leitura permitiu que houvesse maior aproximação
sobre o que cada estudo privilegiou, visto que há muitas pesquisas que falam do
professor sem estabelecer contato com o docente, ou socializam na pesquisa as falas dos
sujeitos envolvidos no processo.
Os dados do grupo de formação das professoras iniciantes permitem que nesta
pesquisa a voz das professoras acerca do fazer docente sejam disparadoras de análise;
objeto de estudo. O foco não está centrado no olhar da pesquisadora sobre as
professoras e suas vivências, mas nas falas, nos acontecimentos que se deram ao longo
do processo de formação, e que em determinados momentos são transcritos nesta
dissertação. Nos estudos dos artigos selecionados, de acordo com minha busca, foquei
meu olhar também em trabalhos que privilegiam esta perspectiva dialógica.
No levantamento realizado, dos sete artigos analisados, apenas um não apresenta
esta característica metodológica em que o professor fala de suas experiências e
vivências no início de carreira. Os dados sobre o saber docente são centrados em um
estudo de caráter bibliográfico. Os demais estabelecem uma relação mais direta com o
professor: na formação de grupos focais; observação do fazer docente nas escolas;
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entrevista semiestruturada; registros em diários reflexivos feitos pelo professor acerca
de sua prática, com posteriores encontros mensais; análise de casos de ensino e
narrativas online em uma comunidade de aprendizagem.
De todas as análises, dois trabalhos apresentaram um diferencial, que me
chamou a atenção: um deles (MARTINS; SOUZA; OLIVEIRA, 2017) por desenvolver
a pesquisa a partir de uma comunidade de aprendizagem online colocando em evidência
as narrativas, valorizando as vozes dos sujeitos envolvidos; e outro, (NOGUEIRA;
ALMEIDA; MELIM, 2013) por envolver acadêmicos do último ano da Pedagogia, de
universidades públicas e privadas, como sujeitos, numa articulação universidade/escola,
acadêmicos/ professores iniciantes, apontando haver proximidade entre ambos no
sentido de que os alunos estão em vias de concluir a formação inicial e já sentem
receios, preocupações sobre como desenvolver o trabalho na escola, e os iniciantes, que
estão constituindo-se professores na prática, aprendendo a partir de seu próprio fazer e
reflexão sobre como atuam, através de acertos e erros. Momento marcado também por
dificuldades.
Os trabalhos que tiveram registros reflexivos como instrumentos de coleta de
dados, evidenciam este modelo como momento formativo, ao passo que o professor
reflete sobre sua própria prática ao dizer dela e analisá-la.
Nos estudos que envolvem o professor como sujeito, para delimitar o início de
carreira, utilizam o fator tempo de atuação, a partir de alguns autores que realizaram
pesquisas acerca deste universo, tendo como resultado até cinco anos para a constituição
do professor em início de carreira. Porém, este critério variou dependente do estudo em
questão, não ultrapassando o tempo máximo. Os autores citados são Huberman, Garcia
e Veenman.
As propostas privilegiaram estudar questões relacionadas aos processos
formativos de professores iniciantes na educação infantil ou séries iniciais do ensino
fundamental, numa perspectiva de pesquisa-formação.
O estudos analisados focaram:
✓ Permitir às professoras iniciantes traçarem seu próprio perfil profissional,
apontando aspectos que proporcionaram sua construção e reconstrução
constantes, investigando: Quais as implicações para o desenvolvimento
profissional das participantes? Como professores iniciantes enfrentam
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situações que consideram difíceis e que atribuem significado à sua própria
atuação diante de tais situações?
✓ Compreender como ocorre o processo de constituição da profissionalidade de
professores em início de carreira, a partir da inserção desses no cotidiano de
uma escola pública, procurando analisar processos vividos, apontando fatores
que facilitaram ou dificultaram a iniciação profissional;
✓ Sistematizar o conceito de professor bem-sucedido a partir do campo da prática
e buscar a indicação de professores iniciantes assim designados.
Os dados e perspectivas metodológicas revelam que as narrativas de formação e
as reflexões sobre si e sobre os contextos de vida, formação e experiências profissionais,
provocam novas reflexões que emergem no próprio viver e fazer, em que os
participantes (professores) se mostram abertos a aceitar o imprevisto, o inusitado; que as
narrativas nos diários permitem a formação do professor a partir da reflexão sobre a
própria prática. Este quesito tem relação direta com dados revelados em minha pesquisa,
no tocante à opção metodológica deste estudo: a perspectiva de narrativa de
experiências do vivido, cuja relação dialógica e o processo alteritário se dão; questões
estas, que estão ligadas às concepções da metodologia das ciências humanas
apresentada por Bakhtin (2003), que denota a diferença em relação às pesquisas nesta
área e nas ciências exatas, e evidencia que na pesquisa da área de humanas fala-se com
o “objeto” de pesquisa e não a respeito dele; estabelece-se uma relação dialógica (o
pesquisador não se limita a observar), pois está diante de um sujeito que tem voz. Já,
nas ciências exatas, há uma forma de dizer do outro (sujeito); o pesquisador é quem tem
voz.

As ciências exatas são uma forma monológica de saber: o intelecto
contempla uma coisa e emite um enunciado sobre ela. Aí só há um sujeito: o
cognoscente (contemplador) e falante (enunciador). A ele só se contrapõe a
coisa muda. Qualquer objeto do saber (incluindo o homem) pode ser
percebido e conhecido como coisa. Mas o sujeito como tal não pode ser
percebido e estudado como coisa, porque, como sujeito e permanecendo
sujeito, não pode tornar-se mudo; consequentemente, o conhecimento que se
tem dele só pode ser dialógico (BAKHTIN, 2003, p. 400).

A formação, objeto de estudo desta pesquisa, ocorreu ao passo que as
professoras e formadora/pesquisadora estabeleceram uma relação dialógica ao
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refletirem sobre as experiências do professor iniciante. Nesta troca foram constituindose e refletindo sobre a (re)constituição, a partir das relações estabelecidas no grupo e na
escola.
Martins; Souza e Oliveira (2017) abordam o fato de que os processos formativos
acontecem por meio de questionamentos e deslocamentos possibilitados pelo diálogo
entre a história de vida do sujeito que narra e do outro que ouve, lê e responde; o que se
aproxima da proposta do meu estudo. Explicitam que o movimento assumido pelos
pesquisadores considerou e identificou o trabalho docente como algo de complexidade
inquestionável, sendo que o cotidiano merece ser pesquisado como uma tentativa de
colocar o foco sobre o saber e prática docente, que se escondem nos limites das
instituições educativas.
As pesquisas de Nogueira, Almeida e Melim (2013) e Martins, Souza e Oliveira
(2017) apresentam algumas proposituras no sentido da importância de enxergar a
prática como lugar de formação e saberes, onde se aprende com acertos e erros; a
necessidade de se repensar a formação inicial; de aprendermos uns com os outros,
deixando de lado a individualidade intrínseca da profissão; estabelecer parceria da
formação inicial com professores em atuação; utilizar novas práticas de instrumentos de
formação. Explicitam que as tentativas de mudanças na formação têm se tornado
assunto-chave nas universidades e que as parcerias escolas/universidades se
multiplicaram, porém, ainda não são suficientes.
Ao ler os trabalhos, ficou em evidência o valor implícito no fato de fazer
pesquisa com o professor, e não sobre ele. As narrativas como processo de formação
para os professores, ao relatar a prática, atuam como dispositivo que permite reconstruir
as experiências de forma reflexiva; promovem a possibilidade de aproximação do
cotidiano escolar e de relação direta com o fazer docente neste universo; assim como
dos embates vividos pelo professor iniciante, tendo estes dados como fonte de
construção de conhecimento.
Sobre o cotidiano dos professores iniciantes, emergiram alguns dados
decorrentes de todos os artigos analisados, resultantes das observações, escritas,
reflexões, tais como: ausência de apoio pedagógico; falta de reflexão sobre as situações
vivenciadas entre os professores; os professores que fazem questionamentos sobre a
própria prática são aqueles que revelam preocupação com o próprio desenvolvimento
profissional; os docentes reconhecem a prática como um espaço de aprendizagem; as
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aprendizagens da prática se dão a partir de situações e momentos distintos, dependente
do enfoque dado pelas professoras e do contexto de trabalho, ocorrem sem
determinação rígida; o desenvolvimento do trabalho vai ocorrendo de forma que os
saberes da docência adquiram características próprias; reconhecimento de que a
formação docente não se encerra no curso de formação inicial, mas continua ao longo
da carreira, principalmente no próprio ambiente de trabalho do professor, na troca de
experiências com colegas e alunos; os professores defendem a criação de espaços
coletivos nas escolas para trocas de experiências e construção de novos conhecimentos,
reconhecendo o valor dos saberes profissionais construídos no cotidiano escolar.
Relativo à formação inicial, revelam-se dados sobre a importância da articulação
teoria e prática. Apontam também como fonte de aprendizagem profissional docente,
história de vida e escolarização anterior, a própria experiência em sala de aula e estudos
teóricos. Sinalizam lacunas que as professoras iniciantes possuem em algumas áreas do
conhecimento, sobre as quais devem ensinar. Para as professoras iniciantes existe uma
incompatibilidade entre o conhecimento apreendido na formação inicial e os
conhecimentos necessários para exercer a profissão. Esse conflito se deve à
compreensão da teoria como algo que deve ser aplicado a uma realidade predefinida,
que não se altera e que é constituída por modelos ideais. Contudo, ao chegar à escola, o
professor se depara com uma realidade que não corresponde à visão idealizada de
instituição e de aluno, o que faz com que a teoria apreendida não possa simplesmente
ser aplicada, essa tensão entre teoria e prática gera um sentimento de despreparo e
insegurança. Mostram que apesar de iniciantes, e de todas as adversidades que
caracterizam esse período da carreira, sentem-se capazes de tomar decisões e ter
opiniões, transitando para uma fase de estabilização na carreira.
A experiência vivida junto ao grupo de formação de professoras iniciantes no
ano de 2016, tomada aqui como proposta de objeto de estudo para minha pesquisa
através dos dados produzidos nos encontros, configura-se como um assunto relevante ao
considerarmos o baixo índice de produções nesta área, apontados por André (2004) e
Mariano (2006a), assim como pelo fato da constatação feita neste estudo, nos Anais da
ANPEd (2005-2017) com o índice de pesquisas ainda muito escassos neste campo.
Considero valioso o vivido por mim com as professoras nos encontros de
formação, que permitiram adentrar o universo do início da carreira docente a partir das
múltiplas vozes que ecoaram de diferentes lugares: escolas públicas municipais e
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privadas de diferentes municípios; realidades sociais distintas (considerando-se o
contexto das escolas em que as professoras estavam inseridas); equipes gestoras com
perfis diferenciados no tocante à concepção de educação e à forma de gerir a escola e as
equipes; professoras que vivenciaram diferentes contextos escolares podendo
posicionar-se diante de realidades distintas.
Acredito no potencial das experiências aqui compartilhadas, ao utilizar-me da
narrativa, que preserva o vivido nos encontros, na qual as vozes das professoras, agora
sujeitos desta pesquisa, ecoam e contribuem para outros estudos. Vozes que aparecerão
durante a construção desta narrativa para dizer do cotidiano do professor iniciante.
Vozes que ecoarão na produção de conhecimento e alcançarão os leitores assim como
permitiram a mim tanto aprendizado para a elaboração e sistematização destes saberes,
que agora socializo, adquiridos através de uma experiência vivida significativa, que me
faz acreditar no potencial do diálogo, do grupo e do encontro com o outro.
Explicito a seguir, como ocorreu o processo de constituição do grupo de
formação de professoras iniciantes, sob minha coordenação, que passou por dois
momentos: de formação não instituída (via WhatsApp) a um momento estruturado e
instituído de formação, onde defino meu lugar como formadora. Nestes momentos
distintos, devido à configuração, minha ação como formadora também sofreu alterações
significativas, pois de ex-professora da formação inicial na Pedagogia, que apoiava as
ex-alunas em rede social, passo à condição de formadora do grupo de professoras
iniciantes na escola, organizando e constituindo o grupo, assumindo uma posição em
relação ao meu papel formativo, instituindo um espaço/tempo de formação em outro
momento (início da carreira das professoras) de forma a trocar experiências sobre este
universo, com a responsabilidade de mediar, coordenar e contribuir com a formação
contínua como parte do processo de constituição profissional das docentes iniciantes.

2.1 O espaço de formação não instituído: uma configuração formativa a ser
ampliada
As escutas e as trocas estabelecidas ao longo dos anos em espaços não
instituídos de formação com as professoras iniciantes (minhas alunas na formação
inicial), nas redes sociais ou em momentos relâmpago na faculdade; em encontros na
SME – Secretaria Municipal de Educação quando tínhamos cursos, foram um convite a
olhar o cotidiano do início de suas carreiras; permitiram que eu enxergasse o retrato do
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que representa esta fase da docência – um caminho que possui nuances (marcadas por
experiências positivas, mas em grande escala, negativas).
Na travessia, na passagem da condição de estudantes para a condição de
professoras iniciantes na escola, muitas docentes perdem-se no movimento da
instituição e das equipes de trabalho, desvalorizando as referências carregadas na
bagagem, tais como: as vivências na formação inicial; os referenciais teóricos; as
vivências culturais; as experiências de vida que constituem quem são até o momento.
Buscam (re)encontrar-se, (re)constituir-se, (re)afirmar-se. Neste contexto marcado por
embates, sofrem por não ter o apoio necessário na escola para o desenvolvimento de
suas atribuições.
Segundo Garcia,

Nesse processo de inserção em uma nova cultura (em muitos casos não tão
nova, já que alguns aspectos resultam reconhecíveis devido às milhares de
horas de aprendizagem por observação como aluno), os professores iniciantes
abandonam os conhecimentos adquiridos em sua formação inicial. Em um
relatório sobre a formação do professorado na Europa, Buchberger, Campos,
Kallos e Stephenson (2000) concluem que muitos aspectos positivos da
formação inicial dos professores se perdem quando os professores iniciantes
chegam às escolas (GARCIA, 2010, p. 29).

Umas das questões muito acentuadas nos diálogos que se davam nas redes
sociais, ou na faculdade, explicitaram o perder-se e o buscar-se incessantemente, por
não mais se reconhecerem como as pessoas que eram ou as professoras que
imaginariam ser, quando ainda eram estudantes na Pedagogia, ao tornarem-se
professoras e assumirem seus lugares na escola. Estes acontecimentos e sentimentos
apresentaram-se atrelados às relações estabelecidas com alunos, professores e equipe
gestora, e, em segundo plano, às metodologias e materiais de trabalho. O cerne da
questão girava em torno de: Como resolver isso? Como (re)encontrar-se? Como sentirse parte da equipe? Como ser aceita? O que fazer? Com quem fazer? Por que tudo isso
acontece? Não tenho apoio. Não há planejamento coletivo. Quão diferente era a
realidade da teoria comparada ao estar na escola como uma professora iniciante.
Romanowski e Martins (2012) traçam esse panorama das dificuldades
encontradas pelos docentes no início da carreira, afirmando que a maior parte das
pesquisas sobre o tema “professores iniciantes” aponta para os problemas enfrentados
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por esses profissionais quando ingressam na carreira docente, e enfatizam que a
existência de programas para acompanhamento e formação nesta fase da profissão são
pontuais. De acordo com as autoras, e como já explicitado nesta pesquisa, há poucos
pesquisadores envolvidos com a formação dos iniciantes, havendo estudos escassos
sobre o tema.
Huberman (2007) afirma que os autores que pesquisam a fase de início da
carreira docente costumam abordá-la como estágio de sobrevivência e de descoberta,
como já mencionado anteriormente, explicitando neste caso, sobrevivência como
“choque do real”, um confronto inicial com a forma complexa com que a situação
profissional se apresenta, com um constante tatear e preocupação consigo mesmo no
sentido de refletir se está aguentando. Ficou evidente nas falas das professoras iniciantes
o fato de sentirem-se sós, e de que a formação contínua, tão explicitada teoricamente na
centralidade da figura do professor coordenador na escola, não acontecia de forma
efetiva, que configurasse um momento formativo nos HTPC’s – Horas de Trabalho
Pedagógico Coletivo nas RP- Reuniões Pedagógicas, nos CC - Conselhos de Ciclo,
espaços/tempo onde muitas dúvidas podem ser divididas e caminhos apontados para o
trabalho em sala de aula.
Numa perspectiva oposta à vivida pelas professoras iniciantes/ex alunas, onde
não tinham apoio da equipe gestora e espaços de trocas e reflexões sobre a prática, Pinto
(2016), como coordenadora de uma escola pública, privilegiou o trabalho de formação
contínua na escola, exercitando um olhar e ação que focaram a formação na escola.
Voltou seu olhar para as relações estabelecidas neste contexto, a fim de compreender
como se estabelecem, apresentando nesta trajetória, uma forma bastante peculiar no
desenvolvimento de suas atribuições, voltando-se para as ações cotidianas, na
descoberta de práticas singulares que se dão neste cenário, nem sempre consideradas
nos espaços de formação. Aproximou-se das educadoras, enxergando nesta abordagem a
possibilidade de um processo formativo mais humano e emancipatório; assumiu um
lugar de formadora capaz de mobilizar e provocar ações; enxergou as educadoras, o
trabalho desenvolvido e a relevância das ações que se davam neste contexto - (o micro),
como a própria autora denomina.
A autora/coordenadora aponta como aprendizado acerca da experiência
formativa, o fato de poder ter legitimado as práticas de acompanhamento do trabalho
pedagógico na escola; a aproximação das histórias de vida das educadoras e a
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valorização de suas experiências e saberes; o fato de priorizar o grupo mediante
objetivos comuns; oportunizar que as práticas de escrita utilizadas por ela fossem um
canal de comunicação com as educadoras, reveladoras das concepções, crenças,
inquietações e satisfações das que possuíam e para refletir sobre seu próprio papel
enquanto coordenadora e também do outro.
Como já referido, a autora enfatiza em seu trabalho a necessidade de acolher os
iniciantes, de forma a considerar as necessidades específicas desta fase da carreira. Os
professores estão chegando à escola e necessitam de apoio técnico e pedagógico para
conhecer a realidade do contexto de atuação profissional, para que o fazer docente
atenda as propostas da escola expressas no PPP – Projeto Político Pedagógico.
As formações oferecidas pelas secretarias de educação, segundo relatos das
professoras no grupo não instituído, assim como vistas por muitos professores, nem
sempre atendem o vazio vivido pela ausência de vínculos, de uma formação de
acompanhamento no contexto da escola (apenas cumprindo o papel pedagógico),
instrumentalizando o professor para aplicar determinado conteúdo, desvinculadas do
vivido nas unidades escolares. No contexto escolar é necessária a intervenção do
coordenador pedagógico (como formador que auxilia e acompanha o professor,
apoiando-o na adaptação do trabalho que atende às especificidades do contexto por ele
vivido, na gestão das aprendizagens em sua sala de aula), do olhar para o micro
(PINTO, 2016).
De acordo com Garcia (1999), a formação assume maior relevância no início da
carreira, pois é quando há uma intensificação do aprendizado profissional e pessoal,
havendo a passagem de estudante a professor, daquele que não tem experiência à
condição de profissional, é momento de identificação, socialização e aculturação
profissional. Trata-se de um processo de transição do status de estudante para professor
profissional.
Pacheco (2011) nos alerta sobre o fato de que os professores frequentam cursos,
possuem um grande número de certificados, mas que na verdade não correspondem à
mudança necessária e não respondem aos desafios que enfrentam na sala de aula.
Acrescento que não só das salas como também ao desafio de relacionar-se na escola e
de saber como lidar com situações adversas (como será discutido posteriormente a partir
das experiências de Roberta) que no início de sua carreira, no “choque de realidade”,
descobriu que na escola em que estava iniciando sua carreira, a prática estava distante
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de tudo que ela tinha visto na teoria; de Ana Cláudia (também ex-aluna, que será
apresentada neste estudo), que ainda no espaço não instituído contou que foi em busca
por apoio na faculdade porque a coordenadora não oferecia material além das apostilas
do sistema educacional utilizado pela escola de educação infantil onde atuava, e, de
acordo com o tempo, espaço e comportamento das crianças ela precisava saber o que
fazer durante todo o tempo que permaneciam na escola. Estas professoras talvez jamais
tenham imaginado o valor da qualidade das relações estabelecidas no ambiente escolar
para o fazer docente, antes de terem vivido estas experiências do início da carreira.
Davini (2001) apud Chaluh (2010, p. 215), aborda uma questão importante
relacionada à formação continuada, que é a priorização dos “processos comunicativos,
os trabalhos coletivos, a revalorização dos espaços comuns de aprendizagem e a
construção do conhecimento compartilhado”. Ressalta que os problemas enfrentados
pelos professores nas escolas e docência não são de ordem privada, visto que estes,
diante dos conflitos vividos costumam responsabilizar-se, considerando-os como
próprios, individuais e pessoais. Para Davini (2001) apud Chaluh (2010) não é
transformador utilizar esse dispositivo de caráter privado em um tema que é público.
Kramer (2003) aponta para a importância do trabalho coletivo no trabalho com
os docentes. Enfoca a importância de um espaço que possibilite a linguagem, a fim de
que possam trocar experiências sobre suas práticas, como processo de percepção de que
os problemas são comuns, não tomando para si mesmas como pessoais.
De acordo com Cunha (2014, p. 795), [...] “a formação continuada de
professores precisa estar aninhada numa instituição aprendente. Nesse exercício, ela
poderá valorizar a experiência dos seus professores e criar condições para que eles
participem da tomada de decisões”. Observando as imagens que se constituíram
através das vozes das professoras na rede social, na busca de apoio na faculdade, em
encontros rápidos na SME, percebi que poderia ocupar naquele momento da vida das
professoras, outro lugar, além da formação inicial e dos espaços não instituídos – que
seria um espaço instituído de formação. Um espaço/tempo de formação que atendesse
às necessidades das docentes, onde/quando pudessem vivenciar e trocar experiências a
partir do vivido no cotidiano da escola; conseguissem enxergar este retrato a partir de
revelações que se dariam no interior do grupo e percebessem a si mesmas nesse
contexto chamado escola. E que, antes do clicar da câmera, pudessem neste espaço
instituído de formação, organizar, (re)organizar, ampliar, iluminar, mudar de posição,
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de acordo com o que o grupo sentisse que fosse válido para que o retrato pudesse ser o
mais próximo possível do sonhado; com o qual pudessem identificar-se para o
exercício da profissão com maior propriedade e segurança. Um exercício de
(re)encontro consigo mesmas; com a professora que tinham a expectativa de ser.
Pensei em um momento instituído para reflexões acerca da prática docente,
permitindo uma reflexão-formativa, com potencial de valorização da experiência do
professor, permeada pelo diálogo e pelo vínculo estabelecido no e pelo grupo.
No espaço não instituído de formação, apesar de colaborar para o
desenvolvimento das ações das professoras (de forma pontual), eu ocupei o lugar
daquela que foi a professora da formação inicial. Instituir um espaço de formação e
(re)definir meu lugar, significaria melhor contribuir com as docentes. Era olhar para
uma “ponte” que nos separava: eu de um lado: na formação inicial (ex-professora) e as
professoras de outro: iniciantes na escola.
As ex-alunas fizeram a travessia ao saírem da condição de alunas para a de
professoras iniciantes. Instituir o processo de formação significou para mim, fazer a
minha travessia, reconhecer um novo lugar na condição de formadora; colaborar para a
formação contínua das professoras do outro lado da ponte.
O espaço/tempo de formação instituído tinha como objetivo desenvolver ações
que contribuíssem para um “estar” mais consciente no início da carreira, refletindo
sobre as relações instituídas e o processo de constituição profissional. Neste processo de
travessia a ideia foi de possibilitar que, estando juntas, pudessem conhecer o valor das
trocas de experiências; perceber as identificações nesta fase da carreira; olhar para si
mesmas e compreenderem o processo vivido até aquele momento.
Desta forma, iniciei as primeiras ações, de forma a constituirmos um grupo. No
momento da pesquisa, busquei subsídios teóricos que se aproximassem e sustentassem a
concepção que eu tinha acerca de grupo, ao constituí-lo. Encontrei em Riolfi (2002)
como já referido no início desta narrativa, o suporte que melhor evidenciou meu olhar
para o grupo de professoras iniciantes. Riolfi (2002, p. 40) considera que uma inclusão
valiosa e positiva em um grupo se dá por determinada oscilação temporal “na qual se
alternam a escuta atenta de um outro, o parceiro no processo de produção e a produção
de novas palavras”. Aponta para o tipo de relação que se estabelece em um grupo,
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indicando a importância da possibilidade de rompimento com o “discurso comum, no
qual se fala para dizer nada”.
Segundo a autora, o fato de um sujeito incluir-se em um grupo é importante não
só pelo fato de nesse espaço sentir-se protegido, mas tendo nessa inclusão, como
aspecto fundamental, a possibilidade de formar-se enquanto o outro também se forma,
ainda que cada qual a seu tempo. Riolfi (2002, p. 41) explicita ainda, que teorizar acerca
de um grupo implica pensar na “qualidade da relação que se dá em seu interior”, ou
seja, “pensar sobre o tipo de laço que aí se estabelece”.
A seguir, narro como iniciei a constituição do grupo de professoras iniciantes, ao
tomar consciência da necessidade da formação contínua de forma instituída e
sistematizada, e de um grupo que pudesse estabelecer trocas significativas sobre o início
da carreira docente, num processo formativo alteritário (BAKHTIN, 2003),
privilegiando o diálogo como disparador das temáticas em pauta, como fortalecedor dos
vínculos entre os sujeitos em formação.
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2.2 O espaço instituído de formação: primeiros passos

Figura 1- Retrato atravessar era preciso

Fonte: Arquivo da pesquisadora

Ensaio um retrato do significado da decisão de estar com as professoras
iniciantes num momento instituído de formação, constituído por reflexão e movimento.
Refletir significou pensar em definir meu lugar no/com o grupo de professoras
iniciantes; um papel diferenciado que implicaria no movimento em direção às docentes.
Eu sairia da condição de ex-professora da formação inicial para atuar como formadora
de professoras com experiências como iniciantes na escola, que tinham vivências muito
comuns, já conhecidas por mim. Caminharia até o outro lado da ponte para atuar num
espaço/tempo de formação contínua com as docentes. Uma ponte nos separava e, ao
mesmo tempo poderia a um movimento de minha parte, nos unir do outro lado num
processo de formação contínua.
Do meu lado da ponte, como a ex-professora da formação inicial, fazia um
intercâmbio com trocas de ideias sobre o início da carreira das ex- alunas via rede
social, o que de alguma forma nos aproximava. Do outro lado estavam as professoras
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iniciantes na escola, que precisavam de apoio e sentiam-se sufocadas pelas novas
experiências e desafios. Os contatos via rede social não tinham um alcance significativo
no sentido de configurar uma formação contínua.
Ao mesmo tempo que um laço social nos unia (a relação estabelecida na
formação inicial), a ponte nos separava, enquanto eu ainda ocupava o lugar de exprofessora Para participar do processo de formação naquele momento, eu deveria me
deslocar para o outro lado, para uma formação instituída, na tentativa de constituir um
espaço/tempo significativo, visto que em algumas escolas eram desvalorizados e/ou
inexistentes os momentos que subsidiassem as docentes, sendo insuficientes para a
formação contínua das professoras no início da carreira, momento que requer apoio e
trocas de experiências para um fazer docente seguro e não solitário.
Depois de muito olhar para a ponte me aventurei em atravessar: o movimento
significou constituir o espaço formativo com o objetivo de trocarmos experiências sobre
o universo do início de carreira, assim como a aprendermos juntas sobre essa fase de
profissionalização docente, de fortalecermos umas às outras. E assim atravessei;
momento em que a ponte torna-se elo de interlocução, ao permitir-me estar com as
professoras e estabelecer uma interlocução efetiva com o grupo instituído. Este é o
retrato da constituição do grupo de formação de professoras iniciantes (que marca,
configura, retrata) o significado de assumir um outro lugar, como formadora de
professores.
Para constituir o grupo, iniciei um processo de mobilização de ideias e
estratégias para um trabalho de formação com as professoras iniciantes, pensando em
atender especificidades deste grupo marcado pelo “choque de realidade”, com o
objetivo primeiro de oportunizar um espaço e tempo de trocas de experiências sobre o
início da carreira docente. Refleti neste momento em uma formação que privilegiasse o
encontro com o outro, num processo alteritário (BAKHTIN, 2003), cujas trocas
estabelecidas constituíssem quem sou e ao outro, a partir do diálogo e dos vínculos
estabelecidos no e pelo grupo.
Estudando Bakhtin em 2015, como aluna especial na pós-graduação da UNESP
de Rio Claro, e mergulhada neste processo de descoberta da importância da linguagem
como essencial nas relações que estabelecemos pelo diálogo (pelos grupos sociais aos
quais pertencemos), e relacionando às vivências das professoras iniciantes, assim como
à falta de apoio das equipes de trabalho na escola; às dificuldades enfrentadas; e ao fato
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de ter feito parte do processo de formação das docentes na graduação em Pedagogia;
surge o movimento de constituir o grupo de formação de professoras iniciantes para
troca de experiências sobre o início da carreira docente, objeto de estudo desta pesquisa,
conforme já explicitado em meu memorial de formação.
A ampliação do meu olhar para as dificuldades apresentadas pelas professoras
permitiu a ideia de um espaço de formação instituído e me possibilitou refletir e
estruturá-lo de forma a atender às peculiaridades deste grupo de docentes em início de
carreira (em específico), ao planejar uma intervenção e construção coletivas, com
enfoque nesta fase da carreira (que possui especificidades a serem acolhidas) no que se
refere ao vivido na profissão e também ao contexto escolar no qual atuavam. Meu
objetivo (perspectiva formativa) ao constituir o grupo, privilegiou a princípio alguns
pontos que antecederam o início das formações:
✓ Potencializar a circulação das vozes (que ecoariam com as trocas de
experiências vividas no cotidiano da escola);
✓ Constituir um grupo com vínculos comuns pelas vivências na carreira docente;
✓ Oportunizar momentos que permitissem a identificação e apoio mútuo para o
fortalecimento das práticas;
✓ Estabelecer relação da teoria com a prática em momentos de estudo sobre o
universo do professor iniciante;
✓ Realizar uma leitura do grupo (atenta ao que as professoras expressariam, para
determinar minhas ações formativas ao longo dos encontros), numa tentativa
de me aproximar de uma ação formativa que privilegiasse a realidade do grupo.
Os primeiros movimentos para a constituição do espaço formativo giraram em
torno de medidas voltadas a estabelecer contato com as professoras e a refletir sobre a
logística que possibilitaria os encontros: espaço; tempo de duração da formação e de
cada encontro; como convidá-las; estrutura do convite (de forma a ser instigante); quais
seriam os critérios de seleção do perfil das professoras iniciantes (visto que na literatura
há uma variável, na visão de diferentes autores relativa ao tempo considerado como
início de carreira. Neste grupo, pautada em Huberman (2007), estabeleci três anos de
atuação na carreira.
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Convidei doze professoras, ex-alunas, algumas que chegaram até mim ao longo
dos anos em que atuo como formadora na faculdade através do canal de comunicação já
mencionado, em busca de apoio para questões que se apresentavam difíceis no início de
suas carreiras e/ou para relato de momentos bem sucedidos (que eram raros); outras que
solicitavam apoio na faculdade e/ou em encontros durante cursos que realizávamos
juntas. Utilizei como critérios para a composição do grupo, além da experiência de até
três anos na educação básica, atuar em escolas públicas e/ou particulares da rede de
ensino e estar em exercício como docente no ano de 2016.
Neste processo contei com o apoio das redes sociais para retomar alguns
contatos, e iniciei encaminhando um convite às professoras iniciantes (algumas que já
tinham me procurado para solicitar apoio, outras não), mas que poderiam compor o
grupo dentro dos critérios estabelecidos, para podermos discutir questões relacionadas
ao início da carreira docente. O convite ficou aberto a demais professoras que tivessem
interesse em vivenciar uma formação voltada à troca de experiências (visto que algumas
docentes perguntaram se poderiam convidar amigas que atendessem aos critérios, o que
não tinha sido pré-determinado por mim), porém achei válido.
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Figura 2 - Convite participação do grupo de formação

Olá!
É com muito prazer e alegria que estabeleço esse contato, para convidá-la a
participar de um Grupo de Formação de Professores Iniciantes, com início previsto
para o mês de março.
As temáticas possuem estreita relação com seu trabalho na área da educação, visto
que abordarão questões sobre o universo do início na carreira docente.
O que me motivou a constituir o grupo foi o fato de acompanhar o trabalho de
algumas alunas após a formação inicial, o que me permitiu ouvir e trocar algumas
ideias sobre o início de suas carreiras, marcadas por momentos bons, assim como
também por grandes frustrações e desafios.
Para tal, a ideia inicial é de promover encontros mensais para que possamos
estabelecer trocas de experiências sobre o universo do professor iniciante, num
processo formativo.
Sua participação se dará a partir da presença uma vez por mês nos encontros do
grupo que constituiremos, com duração de 2 horas, de março a novembro deste ano
(2016).
O espaço para esses encontros ainda está sendo definido.
Assim que receber o retorno de cada uma das docentes convidadas sobre a
participação ou não no grupo, enviarei propostas de dia e horário para os encontros,
procurando atender às possibilidades da maioria.
Aproveito para comunicar o quanto será importante sua participação nesta proposta,
para a constituição de um novo marco em nossas trajetórias pessoal e profissional.
Aguardo retorno...
Abraço.

Fabiana Fonsaca Ruy

Fonte: Arquivo da pesquisadora

Das doze professoras convidadas duas nunca responderam aos contatos. Àquelas
que responderam ao convite, encaminhei propostas de dias da semana e horários para os
encontros, fazendo um levantamento das possibilidades de cada uma. Segue:
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Figura 3 - Proposta para encontros do grupo

Olá!!!
Conforme combinado, visto que já tenho a adesão de quase todas as professoras
convidadas para o Grupo de Formação de Professoras Iniciantes, (obaaaa!),
encaminho proposta para o dia de “encontro” deste grupo de docentes.
Considerei a princípio meus dias livres, e, em segundo instante, horários que
acredito sejam bons para todas, visto que trabalham ao longo do dia e algumas
possuem família para cuidar.
Vejam propostas:
Terças-feiras: 19h30 às 21h30 ou 20h às 22h
Sábados: 10h às 12h (pode ser mais cedo, porém pensei em quem quer dormir
um pouco mais...)
Aguardo retorno e espero que dê certo para todas.
Após as decisões, e acerto do dia e horário, encaminharei um documento para
formalizarmos a participação de cada uma de vocês.
Gratidão!!!

Fabiana Fonsaca Ruy

Fonte: Arquivo da pesquisadora

Após a definição do dia dos encontros, das dez professoras que poderiam
participar, apenas oito confirmaram, pois o dia escolhido pela maioria não se encaixava
à disponibilidade de todas as docentes. Posteriormente, realizei um novo contato para
comunicá-las sobre o dia definido, agradecer a disponibilidade de cada uma e informar
as datas e local cedido para os encontros do grupo.
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Figura 4 - Cronograma dos encontros de formação

Olá minhas queridas...
Agradeço a colaboração de todas, a atenção e doação de si para que os
encontros aconteçam. Sem vocês eles não se concretizariam.
Conforme combinado, encaminho o cronograma de nossos encontros no
grupo de Formação de Professoras Iniciantes.
29/03, 26/04, 17/05, 28/06, 16/08, 27/09, 25/10, 22/11
Sempre às 3ªs. feiras, das 19h30 às 21h30, na (faculdade onde atuo como
professora)
Volto a informar a sala em que nos encontraremos. Ainda não tenho o
número.
Abraço
Fabiana (Informativo encaminhado por Messenger - Facebook sobre o
início dos encontros)

Fonte: Arquivo da pesquisadora

No dia em que iniciamos, das oito professoras que confirmaram, compareceram
cinco. Dentre as ausências, a justificativa de que uma delas iniciou um curso de Inglês
na escola em que atuava (no período noturno); outra estava em vias de oficializar um
intercâmbio nos EUA - Estados Unidos da América, e a terceira não se pronunciou.
Participaram do grupo de formação de professoras iniciantes: Roberta, Júlia, Ana
Cláudia, Betina e Eduarda. Destas, quatro foram minhas alunas na formação inicial, e
Júlia, convidada por Roberta.
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Apresento a seguir, um quadro com o perfil das professoras que participaram das
formações.

Quadro 2 - Perfil das Professoras Iniciantes
Dados

Ana Cláudia

Betina

Eduarda

Júlia

Roberta

Idade

23 anos

24 anos

24 anos

37 anos

42 anos

Formação

Pedagogia

Pedagogia

Pedagogia

Pedagogia

Fonoaudiologia
Pedagogia

Ano
conclusão

2015

2014

2014

2011

2014

Superior

Superior

Especialização

Superior

Superior

2016

2015

2015

2012

2015

Modalidade

Educação

Educação

Ensino

Ensino

Ensino

de Ensino-

Infantil

Infantil

Fundamental

Fundamental

Fundamental

Particular

Particular

Pública

Pública

Pública

Única

Única

Dupla

Única

Única

Atuação

Assistente

2010- Auxiliar

Estagiária-

Não trabalhava

Não trabalhava

durante

fiscal-

de berçário

Centro

graduação

empresa de

(Crianças até 2

educacional -

Equipamentos

anos de idade)

área visual

Elétricos até
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O grupo constituiu-se por docentes de diferentes faixas etárias (Betina, Ana
Cláudia e Eduarda) eram as mais novas; Júlia e Roberta de uma geração anterior.
Roberta tinha a Pedagogia como segunda graduação e encontrou no trabalho
realizado em uma instituição de atendimento a crianças com necessidades especiais o
interesse pela Pedagogia.
Apenas Eduarda possuía especialização (na área de alfabetização) e durante os
encontros do grupo cursava Artes, segundo ela por ser um campo com mais
oportunidades. No município onde moramos, há vagas não preenchidas em concursos
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nesta área, sendo necessária a contratação temporária de professores não especializados,
por falta de especialistas. A professora viu uma oportunidade a mais na carreira.
Havia no grupo (na maioria) professoras da rede pública. Betina e Ana Cláudia
eram da rede particular de ensino. Concluíram o curso de Pedagogia em 2011, 2014 e
2015, sendo que a professora que concluiu há mais tempo, possuía apenas três anos de
experiência/atuação. As demais, ao concluírem, já ingressaram no ano seguinte. Betina,
Ana Cláudia, Júlia e Eduarda possuíam experiência anterior, atuando durante a
graduação como estagiárias de Pedagogia. Júlia, Betina e Ana Cláudia no ensino
particular, onde as duas últimas continuaram a atuar após a graduação, e Eduarda na
educação não formal, (com crianças, adolescentes e adultos com necessidades
especiais/visão).
Roberta tinha experiência na atuação com crianças na área da educação, porém
em uma instituição de atendimento a necessidades especiais, como fonoaudióloga. Ao
concluir a graduação em Pedagogia, iniciou na educação formal como professora
contratada em caráter temporário, e logo efetivou-se em outro município. Eduarda, ao
longo do desenvolvimento do grupo, atuou como professora contratada, como Roberta,
em caráter de substituição, não tendo conseguido uma sala no ano de 2016. Substituía
faltas, onde era chamada. Porém, no ano anterior, teve experiência com uma sala de 4º.
ano, desenvolvendo suas ações o ano todo.
No ano de 2016, apenas Eduarda tinha jornada dupla nas escolas, atuando na
Educação Infantil e Ensino Fundamental, devido à contratação em caráter de
substituição, aguardando uma sala para atuar. Neste ano, o número de salas para
professores contratados diminuiu, visto que o município onde residimos possui em seu
quadro de professores na educação, um cargo denominado professor substituto efetivo
(concursado), para substituição das faltas de professores, e que, em 2016 não atuou
substituindo apenas aulas esporádicas, e sim assumindo licenças, classes livres, que
antes eram atribuídas em nível de contratação. Desta forma, Eduarda e muitas outras
professoras passaram o ano substituindo onde eram chamadas, para suprirem faltas
diárias, sem vínculo em apenas uma escola.
Com o grupo formado, estávamos prontas para os encontros formativos. Foram
oito encontros, que ocorreram mensalmente ao longo do ano de 2016, nas dependências
da faculdade onde atuo como professora da formação inicial no curso de Pedagogia, em
uma sala cedida para os estudos, como referido anteriormente. Formalizamos o uso da
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sala através de contrato firmado entre mim e a faculdade, a fim de esclarecermos que o
trabalho realizado no grupo não geraria vínculo com a instituição, assim como de
estabelecermos sobre os materiais aos quais teríamos acesso e por quais dependências
do local poderíamos circular. Na data e horário combinados estávamos reunidas em um
espaço/tempo organizado e instituído para a troca de experiências com as professoras.
No dia do primeiro encontro registrei em meu diário de campo sentimentos
sobre o que naquele momento representava o reencontro com as professoras, com uma
proposta de formação contínua (a responsabilidade de mediar e coordenar o grupo,
analisar e refletir sobre as práticas formativas, de forma a estar com o grupo de
professoras iniciantes, em um espaço instituído de formação):

Dia de sentimentos intensos. Muitas ideias borbulham ao mesmo tempo
acerca do que representa este grupo de formação para mim e para as
professoras iniciantes. Difícil conter a ansiedade, mas decido dar lugar à
tranquilidade, na expectativa de que o grupo me conduza, a partir de uma
leitura que eu possa realizar da presença ou não de cada fala, gesto, olhar,
sentimento. O significado de estarmos reunidas, diante do vivido por estas
professoras e a mim relatado ao longo de suas vivências nas escolas por
onde passaram, implica em uma grande responsabilidade, mas também me
desperta alegria em poder compartilhar minhas experiências e aprender
“com”. Sinto e desejo, que a partir do vivido nestas cenas de oito capítulos,
possamos descobrir o que o grupo tem a revelar sobre o vivido neste início
de carreira docente. Como formadora, ainda não sei o que vai acontecer...
Isso, apesar de parecer angustiante, é também instigante. Lembra-me os
momentos iniciais de minha carreira como professora na educação básica,
meus primeiros anos como professora da graduação, e não poderia deixar de
pensar sobre todo e qualquer momento no qual depositamos uma carga de
expectativas e ficamos no aguardo das revelações que teremos, a partir do
vivido e das experiências. Portanto, é com uma mistura de sentimentos e
desejos que inicio este trabalho de formação com as professoras iniciantes,
algumas ex-alunas, e uma professora convidada, a qual conheço hoje, neste
primeiro encontro. Para esta nossa primeira cena de oito capítulos, pensei
em uma abordagem que privilegie a compreensão maior da formação do
grupo: que é a socialização das experiências vivenciadas pelo professor em
início de carreira docente; a troca de experiências. Penso em um momento
onde as professoras possam falar sobre o que vivem/viveram, possam trazer
para este espaço questões significativas que contribuam para a formação de
todas. A ideia é que possam, a partir de algo em comum: ser professora
iniciante, estabelecer um canal de trocas significativas e de fortalecimento
para a ação desenvolvida na escola. (Diário de campo da formadora Março/2016)

A proposta das temáticas do grupo de formação envolveu questões relacionadas
ao movimento apresentado pelas professoras, num exercício de olhar para o outro, de
escuta, de troca; de livre uso da palavra, no sentido em que expressa Larrosa (2002), de
que
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[...] atividades como considerar as palavras, criticar as palavras, eleger as
palavras, cuidar das palavras, inventar palavras, jogar com as palavras,
impor palavras, proibir palavras, transformar palavras etc., não são
atividades ocas ou vazias, não são mero palavratório. Quando fazemos
coisas com as palavras, do que se trata é de como damos sentido ao que
somos e ao que nos acontece, de como correlacionamos as palavras e as
coisas, de como nomeamos o que vemos ou o que sentimos e de como
vemos ou sentimos o que nomeamos. Nomear o que fazemos, em educação
ou em qualquer outro lugar, como técnica aplicada, como práxis reflexiva
ou como experiência dotada de sentido, não é somente uma questão
terminológica. As palavras com que nomeamos o que somos, o que
fazemos, o que pensamos, o que percebemos ou o que sentimos são mais do
que simplesmente palavras (LARROSA, 2002, p. 21).

Para que as palavras não se perdessem ao longo do processo de formação, foram
consideradas, retomadas, e através delas refletíamos sobre o processo que o grupo vivia,
a cada encontro. Definimos uma forma de organizar o que era discutido, o que líamos, o
que sentíamos, o que compreendíamos e o que nos tocava, como forma de retomada de
tudo que era falado, tornando como diz Larrosa (2002) as palavras em mais do que
simplesmente palavras, mas uma forma de interpretarmos o vivido no grupo e no
mundo da vida, de enxergarmos o outro e nos constituirmos a partir dele. As escritas
produzidas pelas professoras sobre o vivido em cada encontro revelam nossa
consideração ao uso da palavra, atribuindo significado e produzindo sentidos,
possibilidade que se dava ao retomarmos os encontros anteriores com a leitura sobre o
que significou para nós.
Para o desenvolvimento dos encontros, utilizei aportes teóricos sobre o universo
do professor iniciante, músicas, poesia e dinâmicas que alavancaram reflexões no grupo
e permitiram uma relação da teoria com a prática. Neste processo, o diálogo esteve
presente a cada encontro e as leituras norteavam nossos dizeres, estando estreitamente
ligados ao universo do professor e às questões apresentadas pelas professoras.
Explicito aqui algumas questões que subsidiaram a perspectiva de formação
(enfatizando que as escolhas das abordagens eram realizadas após o vivido no grupo),
considerando as respostas dadas pelas professoras, de forma a valorizar o movimento e
peculiaridades que emergiam. A única proposta que tinha antes de iniciar com o grupo,
foi a ideia de um espaço/tempo de trocas de experiências, considerando a dialogia como
uma oportunidade de circulação das vozes e o vínculo do grupo, como algo a construir
ao longo dos encontros, pois dependeria do estabelecimento da qualidade das relações
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estabelecidas entre as professoras. Ainda que tivessem histórias e experiências em
comum, a questão da dialogia e do vínculo (laço social) teriam êxito se eu permitisse e
fosse uma facilitadora no sentido de oportunizar uma proposta formativa que
estimulasse a participação das docentes e o estreitamento das relações. Não era apenas
um grupo de estudos e de trocas de experiências, como formadora eu queria mais do que
isso, desejava que um vínculo fosse possibilitado para que houvesse fortalecimento das
práticas na escola. Pretendia compreender melhor sobre as vivências neste contexto,
para então refletir se apenas as vozes ecoadas seriam capazes de garantir o vínculo do
grupo e transformações das práticas: ainda que essa mudança fosse apenas relativa à
forma de olharem para si mesmas, de estabelecerem relação com os profissionais na
escola, sobre como se percebiam no contexto escolar, dentre outras questões.
Eu ainda tinha um trabalho desconhecido pela frente, além das informações que
já possuía, outras poderiam surgir. A forma com que o grupo se relacionaria poderia
mudar as questões traçadas inicialmente. Adotei essa postura de pensar os encontros a
partir do que aconteceria a cada vivência porque está relacionada à forma com que vejo
o trabalho de um formador. De 1999 a 2000 participei do curso de extensão (Jogos
como instrumentos de trabalho em grupo e sua aplicação11), numa perspectiva de jogos
dramáticos, que me subsidia atualmente em muitas situações como mediadora (com as
crianças na educação infantil e como formadora nas aulas da graduação em Pedagogia),
no sentido de fazer uma leitura de grupo, algo que está relacionado às concepções desta
abordagem. Olhar para o que acontece, sentir e agir de acordo com as respostas do
grupo. É um instrumento que nos permite o olhar para o outro. Não me utilizei de
técnicas dos jogos dramáticos, mas esta visão de compreender e agir está intimamente
ligada à formação que tive e também às vivências como formadora no Centro de
Promoção Social do município onde resido, de 1999 a 2008, onde me utilizava de
dinâmicas grupais nos espaços formativos, experiência que contribuiu para esta
formação.
Apresento aqui, na ordem das pautas dos encontros formativos, como se
estruturaram, retomando que eram planejados de acordo com os acontecimentos que se
davam no grupo.
No primeiro encontro a pauta previa dar as boas-vindas; retomar o objetivo do
grupo (já explicitado no convite); os combinados sobre as datas dos encontros, formas
11

Curso de extensão oferecido pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo.
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de registro das experiências: áudio; escritas individuais, diário de bordo, fotos, caderno
de campo da formadora. As apresentações foram privilegiadas, pois via neste momento
uma forma de sentir um pouco mais e conhecer as professoras já que era um outro
momento de nossas vidas, não mais a graduação, a professora Fabiana, as alunas. Ao se
apresentarem poderiam falar sobre a formação; o porquê da escolha da docência; motivo
que as levou a participarem da formação; expectativas em relação ao grupo, e algo mais
que julgassem pertinente naquele momento.
No segundo encontro realizei a leitura do fragmento da música “A Ponte” –
Lenine e Lula Queiroga; houve a leitura da primeira escrita no diário de Bordo e
comentários; leituras individuais (livre, para aquelas que quisessem compartilhar) e
comentários; Reflexão sobre o Artigo: Trabalho e Subjetividade. Nos rituais da
iniciação, a constituição do ser professora, de Roseli Cação Fontana (com leitura
prévia). Houve um acontecimento que não estava em pauta, a partir das reflexões do
artigo, que suscitaram uma proposta feita por Júlia e Roberta, de convidarem a
coordenadora Thais (profissional que atuava e atua na segunda escola pela qual Roberta
passou, e foi a primeira experiência de Júlia em nosso município), para próximo
encontro.
No terceiro encontro: Recepção à coordenadora pedagógica Thaís, de uma
escola da rede municipal; trocas de experiências a partir das explanações da
coordenadora sobre como desenvolve seu trabalho na escola e estabelece relação com
professores (iniciantes e veteranos); leitura do diário de Bordo; Agradecimentos. É
importante ressaltar que este encontro foi sugerido e organizado por duas professoras do
grupo. No trabalho desenvolvido no encontro anterior, o artigo suscitou que as
professoras pensassem sobre a figura da coordenadora ideal, sendo retomada como
parâmetro uma profissional conhecida por Júlia e Roberta (a Thaís), que atuava e atua
na escola em que Roberta teve sua segunda experiência na carreira e Júlia que também
não era mais uma iniciante na escola, atuava na mesma instituição. Ambas tinham a
coordenadora como referência na carreira.
No quarto encontro: Realizamos a leitura do diário de bordo e das escritas
individuais; Reflexão sobre capítulo da Tese de Roseli Cação Fontana “Como nos
tornamos professoras? Aspectos da constituição do sujeito como profissional da
educação”, e Palavras iniciais: Entre Fantasmas e espelhos: os professores na pesquisa
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educacional recente. Em seguida houve um lanche, combinado no encontro anterior,
coletivo.
No quinto e sexto encontro: (tempo estendido, pois aconteceram no mesmo dia)
para não perdermos um encontro que não ocorreu como previsto por motivo de saúde,
realizamos a leitura do diário de Bordo e das escritas individuais; Continuidade da
socialização das ideias a partir do Capítulo da tese de Roseli Cação Fontana “Como nos
tornamos professoras? Aspectos da constituição do sujeito como profissional da
educação/ Palavras Iniciais/ Entre Fantasmas e espelhos: os professores na pesquisa
educacional recente” e o lanche, que decidimos manter.
No sétimo encontro realizamos leitura do diário de bordo e das escritas
individuais; dinâmica de Grupo - Objetivo: Olhar para a trajetória profissional desde o
início da docência até o momento vivido.
No oitavo encontro: Realizamos a leitura do diário de bordo e das escritas
individuais; refletimos sobre o artigo Empoderamento e Linguagem – Miotello (2012)
através de uma dinâmica de registro das palavras significativas do texto em filipetas de
papel para exploração e retomada do texto; as professoras foram presenteadas por este
ser nosso último encontro e fiz os agradecimentos finais. Perspectivas de continuidade
do grupo, como desejo das professoras e formadora.
Dados sobre como ocorreram; o que disseram as professoras e formadora;
sentimentos; resultados das abordagens; serão apresentados no capítulo 4. Devido à
escolha do paradigma indiciário de Ginzburg (1989), os acontecimentos não serão
narrados na ordem cronológica dos acontecimentos, devido ao fato de trazer para a
narrativa as questões que desvendo através de uma leitura realizada neste momento
(como pesquisadora das experiências vividas), do todo vivido com o grupo ao longo da
formação. Os dados apresentados configuram o olhar para as vivências de forma a
apresentar peculiaridades, especificidades do que se configura o retrato (deste) grupo de
professoras em início de carreira.
No próximo capítulo, apresento o relato de Roberta, professora iniciante e exaluna como já explicitei, que se apresenta como um retrato (micro) de um retrato
(macro) sobre o que trata a literatura a respeito do universo do professor em início de
carreira, trazendo autores para um diálogo sobre as vivências da professora, tão comuns
no dia-a-dia do iniciante na escola.
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3 RETRATO DO INÍCIO DA CARREIRA DOCENTE: A TEORIA E AS
VIVÊNCIAS DE UMA INICIANTE
O Início de Carreira de Uma Professora
Formei-me em Pedagogia, numa faculdade do interior de São Paulo, em 2014. Já tenho uma primeira
graduação em Fonoaudiologia, na qual atuei por 6 anos como fonoaudióloga educacional na APAE e também
em uma Escola Evangélica para crianças carentes, em Minas Gerais. Esses trabalhos que me despertaram o
desejo de cursar Pedagogia.
Ao terminar o curso de Pedagogia, realizei um processo seletivo para professor eventual no no interior
de São Paulo, e tive uma classificação excelente, e assim pude escolher já na primeira atribuição. Escolhi então,
uma escola que era próxima à minha residência, o que me facilitaria nas rotinas diárias. Escolhi um 1º ano,
como eu queria, já que sempre me identifiquei com o processo de alfabetização.
Dois dias antes do início das aulas, mais precisamente no início de fevereiro de 2015, as professoras se
reuniram, para realizarem o planejamento e participarem da reunião com a coordenação e direção. Quando
cheguei à escola, a vice-diretora estava na secretaria, e pediu que eu seguisse a professora de Educação
Especial, que havia acabado de chegar à escola e se dirigia à sala onde seria a reunião, pois ela (vice-diretora),
não poderia sair da secretaria naquele momento. Eu não conhecia a escola, por isso fiz o que ela me pediu.
Chegando ao local da reunião, fiquei espantada. Ninguém conversou comigo, me senti um peixe fora d’água.
Nenhuma professora perguntou meu nome, nem quem eu era, nem em que sala eu trabalharia naquele ano. A
coordenadora iniciou a reunião dando as explicações gerais de como seria o trabalho (projetos, currículos entre
outros assuntos). A outra professora eventual chegou atrasada, então no horário do café pudemos conversar
um pouco. No horário que foi destinado ao planejamento anual, não houve. As professoras conversavam sobre
assuntos que nada tinham a ver com a escola. Eu esperava um planejamento de trabalho, em que poderíamos
trocar pensamentos, projetos de trabalho entre outras coisas, mesmo para que eu pudesse aprender na prática a
dinâmica de sala de aula. A outra professora eventual também era iniciante, e esperava o mesmo que eu. No
dia seguinte que seria mais um dia de planejamento, houve a reunião com a diretora. Primeiramente ela pediu
que todas se apresentassem, alegando que havia professoras novas. Em seguida iniciou a reunião e percebi que
nenhuma professora falava nada, não questionavam nada, pareciam com receio, ou seja, era um silêncio
absoluto. Ela colocou que as professoras substitutas efetivas (um cargo de professoras efetivas, que tem como
objetivo substituir professoras que estão em sala de aula, e que necessitem faltar), iriam auxiliar as professoras
do 1º ano, mas que não iriam ajudar a arrumar armários, nem vistar agendas, só iriam auxiliar caso algum
aluno necessitasse. Fiquei sabendo que um dos meus alunos estava em processo de avaliação com suspeita de
autismo. Nesta reunião também colocou sobre a cota de atividades xerocadas, que seria 11 atividades por mês e
que se professor de Artes ou Educação Física necessitasse usar, seria descontado desta cota.
No primeiro dia de aula, os alunos chegaram junto com os pais, e muitos estavam assustados, já que
vinham da educação infantil. A professora substituta efetiva ficou no fundo da sala de aula. Os alunos
trouxeram todo material da lista que ficou num canto da sala. No final da aula arrumei um pouco do material,
porque a professora efetiva substituta nada ajudou. No dia seguinte a diretora autorizou a ajudarem, pois a
professora efetiva do outro 1º ano “reclamou” que era inviável arrumar os armários e trabalhar com os alunos.
Eu me sentia perdida e vigiada. Muitos alunos choravam, porque estranhavam. Elas diziam pra mim:”você é
muito boazinha, tem que ser firme”.
Fui conversar com a coordenadora a respeito das atividades xerocadas, e ela me disse para dar
caderno e lousa, que eles teriam que copiar. Em sala de aula, choravam porque não conseguiam copiar as
atividades. Ficavam cansados... Eu sentia uma tristeza profunda. Não havia planejamento, não havia ajuda,
nem da professora, nem da coordenadora. O aluno que estava em processo de avaliação fazia birras, corria pela
sala, mas eu com jeito, agradando-o, conversando, conseguia que ele fizesse as atividades propostas. Um dia
cheguei à escola, ele havia batido e mordido as monitoras. Fui procurar a direção e coordenação e não havia
ninguém para ajudar. Estavam em horário de almoço. A professora efetiva substituta que ficava comigo,
levava um livro e ficava lendo o tempo todo, como se nada estivesse acontecendo.
Como já estava cansada daquilo tudo, com uma decepção sem fim, perguntei à coordenadora a
respeito do planejamento e ela me respondeu que ninguém fazia planejamento coletivo, e que ali as professoras
já trabalhavam há bastante tempo e já sabiam o que trabalhar.
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O meu aluno cada dia mais dando trabalho na escola, então a coordenadora resolveu chamar a mãe.
Fui fora do meu horário de trabalho, conversamos com a mãe e essa relatou que ela já havia sido usuária de
drogas e que ficou internada, que agora estava bem, mas que tinha muito medo que o filho, futuramente
também se envolvesse com drogas, e a diretora respondeu a ela, que tomasse cuidado, porque geralmente os pais
pagam na mesma moeda. Eu fiquei horrorizada com tanta insensibilidade, e falta de carinho das professoras e
direção frente aos alunos. Percebia que não se preocupavam com os alunos. Esse dia, pra mim foi o fim do fim.
Conversei com meu marido, e resolvi sair dessa escola. Aquilo tudo me fazia muito mal. Não tinha a ver com
meu perfil, nem como pessoa, nem como professora. Liguei na Secretaria da Educação e perguntei se eu poderia
escolher outra escola, e me disseram que poderia somente na Educação Infantil. Saí de lá no dia 20/02/2015.
Estava traumatizada, achando que todas as escolas eram daquele jeito. Conversei com algumas amigas que me
ajudaram muito, me incentivando a voltar para sala de aula, porque confesso que não queria mais.
Conversei com uma colega, que conheci na atribuição, e que escolheu uma escola central, e ela me disse
que lá era totalmente diferente. Que todos se ajudavam, e que as professoras e direção eram ótimas.
Fui então à atribuição no início de março e escolhi a 2ª Etapa de uma creche, na área central.
Cobriria a licença maternidade até final de agosto de 2015. Pensei, se eu não gostar da escola, pelo menos é até
agosto. As crianças eram de 5 e 6 anos. A creche é filantrópica, mas a prefeitura mantém professores para os
alunos e a direção para minha surpresa era da escola indicada pela minha amiga. Fui então conhecer a escola,
conversar com a diretora e coordenadora. Senti-me acolhida pelo secretário da escola. Disse-me: “seja muito
bem-vinda”, e me levou até a direção. Confesso, eu estava com lágrimas nos olhos de medo, de emoção, não sei
dizer. A diretora, com sorriso no rosto, me explicou sobre a classe, que era uma sala difícil, mas que estavam ali
para me ajudar. Apresentou-me à coordenadora, que também me acolheu, dizendo que poderia contar com ela
para tudo, que estava ali para me ajudar. E de fato foi assim. Ajudou-me em tudo, até nas aplicações de
provas da Secretaria da Educação, que estavam atrasadas. Posso dizer que se tornaram minhas amigas:
diretora, professoras, coordenadora, enfim, todos. Posso dizer que a Creche foi um presente. Trabalhar lá foi
uma alegria, uma realização. Os alunos, realmente, difíceis na questão de disciplina, mas todos trabalharam em
equipe.
Em agosto a professora titular da sala voltou. Chorei muito, por “perder” a sala. Mas a diretora me
chamava sempre para substituir as faltas de professor, agora na escola, não na creche. Em outubro de 2015, a
professora da 2ª etapa da Escola saiu para ser coordenadora e eu consegui pegar a classe, que já estava
substituindo; agora na atribuição. Fiquei com eles até dezembro de 2015.
Como fui feliz nesta escola também. Nessa 2ª etapa eu tinha 5 inclusões na sala (1 autista, 1
deficiente intelectual leve, que estava abrigado na Casa da Criança porque a mãe era viciada em crack e tinha
sido abusado pelo avô, 2 alunas também deficientes intelectuais leve e 1 com hiperatividade), mas nada disso
me assustava porque a equipe estava sempre junto, ajudando, auxiliando. Ficava comigo uma estagiária de
Pedagogia, contratada pela prefeitura, para auxiliar o aluno autista, mas ela acabava ajudando os demais
também, outra monitora que ajudava o aluno que estava abrigado, mas ela não ficava o tempo todo na sala, e
também outra monitora para vistar agendas, colar bilhetes e recolher dinheiro de APM. A direção, em todo
momento pensa nos alunos. São carinhosas; a diretora sempre andando pela escola. Firme quando deve ser, mas
carinhosas, conversam olho no olho com os alunos.
É nesse tipo de educação que acredito que deve ser. Que se pode chamar de educação.
Este ano de 2016 eu não consegui pegar sala em Limeira, mas a diretora da escola central me chamou
para substituir a professora que havia pegado o 3º ano e havia desistido porque foi chamada no Concurso da
cidade de Santa Gertrudes, para efetiva. Porém eu não cheguei a dar aula, porque fui chamada para professora
efetiva em outra cidade, na qual também estou muito feliz, agora trabalhando com um 5º ano.
Bjus pra você, e obrigada por tudo que fez por mim. Você estará eternamente no meu coração!!!
Roberta12/ 2016
12

Ressalto que Roberta tem mais relatos apresentados neste estudo devido ao fato de que sua história
como iniciante foi grande impulsionadora para a formação do grupo devido à maior gravidade dos
acontecimentos vividos por ela no início de sua carreira. A professora abandonou a escola onde iniciou a
carreira docente e foi uma das professoras que mais me solicitou nos momentos difíceis.
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Escolho iniciar este capítulo com o relato de Roberta, uma professora iniciante,
movida pelo teor de suas vivências que retratam em grande escala o que a literatura
aborda a respeito desta fase da carreira docente. Suas experiências são o retrato micro
(pessoal e profissional) de um retrato macro (do início na docência). As cenas que
marcaram seu fazer docente e a constituíram uma iniciante, apontam para o que os
estudos nesta área denotam, como uma fase de momentos difíceis. Segundo Lima
(2006),

A respeito do início da docência, estudos vêm mostrando que esta é uma fase
tão importante quanto difícil na constituição da carreira do professor. É um
momento dotado de características próprias, no qual ocorrem as principais
marcas da identidade e do estilo que vai caracterizar a profissional/professora
ou o profissional/professor ao longo de sua carreira (LIMA, 2006, p. 9).

Alguns autores dedicados ao estudo sobre os professores iniciantes denominam
ciclos de vida profissional, o que concerne às diferentes fases vividas no exercício da
profissão. Visto desta forma, ao delimitar um período da vida profissional, e caracterizálo, o percurso realizado no campo de atuação é definido por fases. No caso dos docentes
em início de carreira, há diferentes visões em relação ao tempo considerado como fase
inicial da docência: Huberman (2007) considera inicial a docência até o terceiro ano,
para Cavaco (1999) até o quarto ano na profissão, Veenman (1988) especifica como
inicial até o quinto e Tardif (2007) defende que essa fase se estende até os sete anos.
Neste estudo, considero como fase inicial o período de três anos de exercício na
profissão, fundamentada nos estudos de Huberman (2007).
De acordo com o autor, as fases vividas pelo professor variam de acordo com as
vivências de cada um, não especificamente na mesma ordem em que são categorizadas,
e, desta forma, não ocorrem sempre ao mesmo tempo. O autor evidencia que o início da
carreira é uma fase marcada pela sobrevivência e descoberta.
A questão da sobrevivência relaciona-se ao choque com a realidade, acontece
quando há o confronto inicial com a situação profissional, um distanciamento entre os
ideais e a realidade cotidiana. A fase da descoberta tem relação com o entusiasmo
inicial, o momento de experimentação, a sensação de fazer parte de um determinado
campo profissional. Huberman (2007, p. 39) aponta que “com muita frequência, a
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literatura empírica indica que os dois aspectos, o da sobrevivência e o da descoberta, são
vividos em paralelo, e é o segundo aspecto que permite aguentar o primeiro”. O início
de carreira apresenta-se como um processo singular na constituição do docente, através
dos saberes apreendidos ao longo do exercício da profissão nesta fase.
Roberta retrata sua experiência sobre o início da carreira na escola e enuncia
outras vozes, que soam uníssonas, o que me permite formar uma imagem mental, onde
enxergo um retrato que me revela como são compostas as relações estabelecidas neste
universo13, e como constituem o profissional docente. A professora foi minha aluna na
formação inicial da faculdade onde atuo como formadora de professores, no interior do
Estado de São Paulo, como já referido. Quando seu pedido de socorro chegou até mim,
não estava organizado, como no relato socializado neste capítulo, mas soava como um
pedido de socorro, cujo choque de realidade (HUBERMAN, 2007) era visível em seus
apelos por apoio e opiniões sobre o que fazer diante de uma situação até então por ela
desconhecida.
Nos artigos analisados no GT8 da ANPED, relativo à formação inicial, revelamse dados sobre a importância da articulação teoria e prática para o exercício da carreira
docente. Apontam também como fonte de aprendizagem profissional docente, as
historias de vida, a vida escolar, a própria experiência em sala de aula e estudos
teóricos. Sinalizam lacunas que as professoras iniciantes possuem em algumas áreas do
conhecimento, sobre as quais devem ensinar.
Para as professoras iniciantes existe uma incompatibilidade entre o
conhecimento apreendido na formação inicial e os conhecimentos necessários para
exercer a profissão. Esse conflito se deve à compreensão da teoria como algo que deve
ser aplicado a uma realidade predefinida, que não se altera e que é constituída por
modelos ideais. Contudo, ao chegar à escola, o professor se depara com uma realidade
que não corresponde à visão idealizada de instituição e de aluno, o que faz com que a
teoria apreendida não possa simplesmente ser aplicada, essa tensão entre teoria e prática
gera um sentimento de despreparo e insegurança. Porém, mostram que apesar de
iniciantes, e de todas as adversidades que caracterizam esse período da carreira, sentem-

Não desejo generalizar ou apontar apenas o lado negativo, quando “formo uma imagem mental”
enxergando o retrato das relações que se estabelecem nas escolas. Há trabalhos positivos em muitas
unidades escolares. Procuro expressar, a partir da história de Roberta, em que meu olhar se volta para um
universo marcado por cenas vividas nem sempre agradáveis. E me apego também à literatura sobre o
início da carreira docente, que define como uma fase de embates.
13
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se capazes de tomar decisões e ter opiniões, transitando para uma fase de estabilização
na carreira.
Roberta buscou compreender o universo da escola à qual chegou, na tentativa de
mobilizar seus conhecimentos carregados na bagagem (da formação ao longo da vida
até a formação inicial), porém, buscando sua estabilidade e mobilizando os instintos de
sobrevivência (desejando fazer diferente, o melhor, transformar), não encontrou o apoio
necessário para entender o contexto escolar, que seria o passo seguinte, visto que a
equipe gestora e os professores veteranos tinham como tarefa acolher a professora. De
acordo com Martins, Souza e Oliveira (2017, p. 7), “A falta de apoio e de
acompanhamento favorece o sentimento de descrença em relação à docência e, até
mesmo, o abandono da profissão”.
As conversas iniciais com Roberta, ao comentar sobre os conflitos na primeira
experiência na carreira e na escola, aconteceram via WhatsApp, e como não consegui
recuperá-las, convidei Roberta a relatar os acontecimentos geradores dos diálogos, pois
narrados por mim sofreriam alterações consideráveis, e seria interessante que a
professora narrasse, recuperando detalhes e sentimentos que fazem parte desta sua
vivência como professora iniciante.
Meu convite aconteceu no momento em que, incomodada com suas
experiências, resgatei outras já vivenciadas e compartilhadas por professoras iniciantes
(ex-alunas), que também buscaram meu apoio. Cabe ressaltar, que de todas as histórias
em início de carreira, Roberta foi a única que não permaneceu na escola onde iniciou
seu fazer docente, diante dos conflitos que se apresentaram; desistiu (de uma turma de
alunos do Ensino Fundamental), podendo, caso decidisse continuar a docência, recorrer
à lista do processo seletivo da educação infantil naquele ano, visto que sua escolha em
não permanecer implicava em não poder mais escolher uma turma no fundamental. Sua
história como iniciante demonstra que o momento de descoberta (experimentação) não
foi possibilitado, pois a professora não foi acolhida e não se sentiu parte da equipe de
trabalho, o que a levou a desistir.
Nossas conversas ocorreram durante o tempo em que a professora esteve na
escola onde aconteceu sua primeira experiência na carreira docente. Sentiu-se sozinha
devido à ausência do diálogo, rigidez da equipe gestora, falta de material de trabalho
para subsidiá-la em sala de aula (desde cópias xerográficas), que eram minuciosamente
controladas. Tinha em sua turma um aluno com necessidade educacional especial (sem
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laudo), mas com fortes evidências de autismo; as professoras veteranas não a apoiavam
e quando ela solicitava apoio enchiam sua caixa de e-mail com modelos de provas para
que ela pautasse sua prática pelos conteúdos requeridos nas avaliações; o planejamento
coletivo não acontecia nos espaços e momentos oportunizados; tinha em sua turma
questões relacionadas a comportamentos pouco assertivos por parte dos alunos, e estava
iniciando sua carreira com uma turma de alfabetização (o que requeria da professora
especificidades que para uma iniciante sozinha, sem apoio de seus pares na escola e da
coordenação pedagógica, eram comprometidas). Estas questões eram compartilhadas
comigo e com outras ex-alunas que também estavam atuando como iniciantes, como
uma forma de Roberta tentar compreender se estas vivências eram naturais em todas as
escolas. Segundo Príncepe (2007), para o professor iniciante, esta

É uma etapa, apontada na literatura (GUARNIERI, 2005; LIMA, 2004;
LIMA et al, 2006;2007; MIZUKAMI et al, 2002; MIZUKAMI, 2013;
GARCIA, 1999, 2009, 2010; Marcelo, 2008; 2009; 2011; VAILLANT, 2009;
VAILLANT; MARCELO, 2012; ANDRÉ, 2012a;), como extremamente
desafiadora, difícil e complexa, na qual o docente deve, além de aprender a
ensinar, vivenciar um rol de aprendizagens relacionadas à adaptação, às
regras do sistema de ensino e das escolas; à organização do trabalho
pedagógico; à gestão da disciplina; à motivação dos alunos; o atendimento
aos pais entre outros (PRÍNCEPE, 2007, p. 16).

A autora diz perceber que, mesmo depois de mais de 20 anos de sua trajetória
como iniciante na educação básica (que separa o período de entrada na carreira de
alguns de seus alunos), que as dificuldades enfrentadas pelos professores iniciantes
atualmente muito se assemelham e se repetem. Enfatiza, inclusive, que essas questões
ocorrem porque é muito raro que os contextos de atuação profissional disponham de
recursos voltados a minimizar as dificuldades características da fase inicial da carreira.
Roberta não foi acolhida pela equipe, e, como professora iniciante, chegando a um lugar
desconhecido e não compreendendo o movimento da escola, tampouco dominando o
fazer docente (que vai constituindo-se ao longo da carreira e de acordo com o contexto
de atuação, assim como nas relações que estabelece com o grupo de trabalho, com os
alunos e famílias), sentiu-se perdida, tolhida, assustada e sozinha. Este foi o motivo pelo
qual procurou apoio fora da escola, com amigas da turma da graduação e comigo,
momento em que entrei nesta história.
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Ao iniciar minha carreira docente (em 1993 na educação básica, e em 2012 no
ensino superior), sofri embates muito parecidos com o retrato do início da carreira de
Roberta e da literatura sobre o início da docência. Incluo-me aqui como parte desta
estatística que entra em choque com a realidade no estágio de sobrevivência. Não
desisti, mas sofri por anos (neste caso específico, na educação básica) até que fosse
capaz de utilizar-me de dispositivos que foram ao longo da experiência vivida,
constituindo-me profissionalmente.
Vivenciei situações em meu início de carreira que são vividas até hoje por outros
iniciantes, tais como: as questões voltadas à gestão da sala de aula; à falta de políticas
de acompanhamento ao professor iniciante na escola e de apoio da equipe gestora;
escola distante de casa; turmas com comportamentos pouco assertivos e dificuldades de
aprendizagem (pois devido ao fato de não ser concursada, eu era a última a escolher
turmas, portanto tendo acesso àquelas que sobravam e que nenhum professor mais
experiente desejava).
Mobilizei conhecimentos teóricos e minhas vivências como aluna ao longo do
meu processo educativo (modelos de professores que eu julgava positivos); minhas
experiências culturais e o olhar aguçado para meu campo de atuação (tão importante
como princípio de análise para traçar um plano de trabalho contextualizado com a
realidade sociopolítica e econômica) já que as ações desenvolvidas no âmbito da escola
sofrem influência das políticas públicas implementadas e do contexto social de atuação,
assim como do suporte que temos da equipe que subsidia nosso fazer docente
cotidianamente; das condições de infraestrutura e dos materiais; dentre outros aspectos,
que variam dependente da situação.
Ao tratar sobre o universo dos professores iniciantes, Príncepe (2017) caracteriza
a fase de início na carreira docente considerando como iniciantes até o terceiro ano em
exercício, ou mais (na rede de ensino), como um dos momentos de desenvolvimento
profissional que carrega consigo experiências acumuladas: enquanto alunos (pensando
em todas as etapas de ensino da educação básica), a formação inicial (graduação) e a
continuada (que pode acontecer na escola, redes de ensino, por iniciativa do professor,
em espaços não formais). Estes são atributos que compõem o processo de
desenvolvimento profissional docente, o que aponta para o fato de que, além da teoria, a
prática subsidiada pela formação na escola e/ou na rede de ensino, são fatores
impulsionadores e importantes para a constituição do professor iniciante. Outro fator,
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segundo a autora, é que o desenvolvimento profissional como iniciante pode ocorrer
ainda que o professor já tenha iniciado na rede, ao mudar de escola.
Nesta pesquisa, eu considero também como iniciantes as professoras com até
três anos de experiência (HUBERMAN, 2007), como já explicitado, porém, devido às
experiências vividas por mim como docente e como formadora com as professoras no
grupo de iniciantes na escola, é possível afirmar que independente do tempo de
exercício na carreira, outros fatores influenciam para que o professor possa sentir-se um
iniciante, dentre eles, a transição de uma escola para outra, que exige do professor um
tempo para adaptação ao novo contexto, para conhecer a equipe de trabalho, a
organização do trabalho pedagógico, os alunos, famílias entre outras questões que
influenciam diretamente em sua atuação. Ou seja, ampliei minha visão ao entender que
existe também a ideia de ser professor iniciante na escola.
Em minha trajetória na educação, após seis anos na educação formal, me afastei
e atuei por nove anos na educação não-formal. Ao retornar para a sala de aula me senti
uma iniciante, visto que estava em contato com uma nova equipe de trabalho, outro
contexto social, econômico e cultural, de posse de um currículo que não condizia com a
realidade da turma de alunos e uma proposta diferenciada, visto que minha atuação
anterior na escola tinha sido na rede estadual, e, com a municipalização do ensino em
1997, no município onde que eu residia, não havia mais concursos para o estado, fui
efetivada na secretaria municipal de educação. Novos embates vividos; estudei, analisei
a proposta curricular e a turma de alunos, solicitei apoio, desejei ser acolhida (e neste
momento recebi apoio); recomecei. O sentimento? De uma iniciante.
Roberta também viveu outro momento ao iniciar na segunda escola, buscando a
princípio conhecer a equipe, saber sobre os alunos e como o trabalho era desenvolvido.
Tudo era novo e diferente, ainda que atuasse na mesma rede de ensino. Foi até a escola
com lágrimas nos olhos e muita insegurança, pois iniciaria em outra unidade escolar
onde precisaria de apoio para conhecer os projetos de trabalho, o PPP, a equipe gestora,
os alunos, dentre outras questões que cada escola apresenta como especificidades
devido à realidade local. A professora desejava ser acolhida, ainda que a primeira
experiência não tenha sido como desejou. Quando um professor chega a uma escola, é o
que se considera como algo normal a acontecer (ser acolhido). Desta forma, além de
uma iniciante na rede, Roberta era novamente uma iniciante na escola, neste novo
contexto em que atuaria.
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A partir das experiências vividas e das leituras sobre o início da docência,
percebo que há particularidades sobre aspectos que estão relacionados ao SER
PROFESSOR INICIANTE: o tempo delimitado por fases não se aplica da mesma forma
a todos os professores; há professores iniciantes que mesmo vivendo o novo, devido ao
apoio recebido na escola, passam por esse momento da carreira com maior facilidade e
aprendizado; a mudança de escola e as equipes de trabalho das quais fazem parte são
fatores que influenciam a ação no cotidiano escolar; os conhecimentos adquiridos ao
longo de todo o percurso de formação vividos são importantes, mas no contexto da
escola podem perder-se quando não há um trabalho coletivo; o professor na maioria das
situações rende-se ao sistema instituído em cada escola como forma de preservar a si e
ao seu trabalho (o que gera insatisfação), porém é uma briga que nem sempre compra,
por ser novato, mesmo conhecendo seu direito; deseja uma gestão democrática, anseia
por apoio dos coordenadores pedagógicos, e o entusiasmo e vontade de sentir-se
pertencente são atributos que fazem com que continuem na profissão. Essa é a leitura
que faço sobre o que é ser um professor iniciante, não me prendendo apenas a esses
fatores, pois não desejo e não é possível apresentar um perfil pronto e acabado diante
das diferentes realidades às quais o docente está exposto nesta fase de sua carreira.
Zeichner (2002) problematiza o campo de atuação docente e a formação dos
professores, ao pensar sobre a educação centrada no aprendiz, que produz movimento
para a transformação das práticas desenvolvidas na escola. Coloca no centro de suas
discussões a ineficiência e incoerência com a forma com que os professores e
formadores de professores têm sido tratados pelos formuladores de reformas no âmbito
das políticas públicas.
Ampliando esta perspectiva, os problemas vividos nas escolas não podem ser
atribuídos apenas a uma formação deficitária do professor, aos gestores, à relação
instituída. Alargando-se este campo, podemos voltar nosso olhar, em alguns momentos,
para as reformas que são propostas de cima para baixo por aqueles que não estão na sala
de aula.
O autor aponta para o fato de “que a abordagem dominante, tem sido preparar os
professores para serem implementadores eficientes das políticas desenvolvidas por
quem está fora da realidade da sala de aula” (ZEICHNER, 2002, p. 28). Uma questão
que vejo como um problema no sistema educacional (quando pensamos na
implementação de políticas públicas), e que Zeichner (2002, p. 28) aponta como um
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fator que pode levar o professor a ser um agente passivo, é “que sejam servidores
públicos não reflexivos e obedientes, que fielmente implementem um currículo prescrito
pelos governos usando métodos de ensino prescritos”.
Retomando a situação das professoras veteranas, na escola onde Roberta dá
início à sua carreira, é possível indiciar esse modelo de professores (que seguem as
prescrições de um currículo predeterminado, sem reflexão sobre o contexto em que
atuam, desconsiderando a realidade dos alunos em sala de aula). Nesta perspectiva a
escola perde vida, deixa de ser espaço democrático, lugar onde se produz conhecimento,
em detrimento de um espaço onde o conhecimento chega pronto e é aplicado. A leitura
que faço da vivência de Roberta na primeira escola, aponta evidências de que isso foi
um problema para a professora em sua passagem pela escola, quando queria
compreender o movimento daquele contexto. Desejava estabelecer trocas (refletir a
partir delas), encontrar seu lugar na equipe, interagir com o grupo, expressar-se
(dialogar). Viver a fase da descoberta, movida pelo entusiasmo do início da carreira.
Marcelo Garcia (1999) apud Cunha (2015, p. 86) vê a formação “como um
processo de desenvolvimento de estruturação da pessoa que se realiza com um duplo
efeito de uma maturação interna e de possibilidades de aprendizagem, de experiências
dos sujeitos”. Segundo Cunha (2015)

Se tal viés se centra na pessoa, não se pode desconsiderar a perspectiva de
formação que toma como referente o âmbito institucional, ou seja, as
estruturas que planificam e desenvolvem atividades de formação e dão a ela
um caráter de produção de conhecimentos. [...] A compreensão do
significado de formação tem profunda relação com o lugar e o tempo em que
se realiza. Se entendermos a formação como processo vital, que acompanha o
homem enquanto ele vive, os lugares de formação serão múltiplos, assim
como o tempo dedicado para tal. Essa compreensão vincula-se aos discursos
relacionados com a educação permanente, identificada com as aprendizagens
que se darão durante toda a vida (CUNHA, 2015, p. 86, grifos da autora)

Os autores me provocam a pensar que Roberta não foi acolhida ao iniciar como
professora na carreira e na primeira escola, lugar este que dá indicativos de que não
havia um olhar voltado à formação contínua. É possível compreender as dificuldades
enfrentadas pela professora neste retrato, como um estágio de sobrevivência
(HUBERMAN, 2007), onde mobilizou os conhecimentos da bagagem que carregava
consigo da formação inicial; buscou apoio de seus pares e da coordenação; solicitou
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apoio fora da escola; atendeu à mãe do aluno que apresentava comportamento pouco
assertivo e dificuldades de aprendizagem (atribuições relativas à sua função como
professora) e suas ações não foram suficientes para o seu fazer docente naquela escola,
o que aponta para indícios de que, por mais que a professora colocasse em prática seus
conhecimentos adquiridos ao longo da formação inicial, o que acontecia na realidade da
escola onde era iniciante, parecia não subsidiar suas ações. Por mais que se visse como
profissional, e ativasse todos os dispositivos para sua ação, naquela instituição não deu
conta sozinha. Não conseguiu avançar, não houve fortalecimento dos laços sociais
(RIOLFI, 2002) com o grupo de profissionais.
Roberta enfrentou problemas que demandavam o apoio da equipe gestora para
que pudesse adaptar-se ao movimento do contexto vivido, sendo capaz de gerir todas as
atribuições que lhe cabiam (que eram novas e desafiadoras). A formação contínua no
espaço escolar era necessária para que a professora conseguisse desenvolver seu
trabalho e sentir-se pertencente àquela equipe de trabalho. O acolhimento, tão
importante nesta fase da docência demonstra ter sido negado, e a professora desistiu de
sua turma de alunos. Destaco um trecho do relato de Roberta, que retrata o que as
vivências neste grupo provocaram em sua primeira experiência na escola.

Aquilo tudo me fazia muito mal. Não tinha a ver com meu perfil, nem como
pessoa, nem como professora. Liguei na Secretaria da Educação e perguntei
se eu poderia escolher outra escola, e me disseram que poderia somente na
Educação Infantil. Saí de lá no dia 20/02/2015. Estava traumatizada,
achando que todas as escolas eram desse jeito. Conversei com algumas
amigas que me ajudaram muito, me incentivando a voltar para sala de aula,
porque confesso que não queria mais. (Fragmento do relato de Roberta que
dá início a este capítulo)

Fiz na época algumas tentativas de aproximação da professora/ex-aluna, ainda
que por rede social, quando me procurava, no sentido de que pudesse entender que nas
escolas, as relações e as formas de organização dos espaços de formação sofriam
variáveis. A ideia era que ela pudesse aguentar um pouco mais, e talvez conseguir
estabelecer um laço, porém, como relata, aquele ambiente lhe fazia mal, o que nos leva
a interpretar que causou marcas negativas em seu início de carreira.
Quando as professoras iniciavam na escola, me procuravam para orientações,
assim como a outros professores da faculdade. As solicitações eram diversas, como já
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explicitado, e variavam desde a necessidade de saber como organizar a rotina da turma
até questões ligadas às dificuldades nas relações estabelecidas com os profissionais da
equipe (professores, equipe gestora).
Ao compartilharem suas experiências após o ingresso na carreira docente, as
professoras iniciantes/ex-alunas assumiram uma postura enquanto sujeitos em
constituição, retratada por inúmeras dificuldades como parte do processo de constituirse profissionalmente através das relações que se estabelecem na escola. Refletiram
sobre sua própria condição nesta fase, que muitas vezes faz com que os professores se
percam e rendam-se ao movimento e à cultura instalados nas instituições de ensino. E
foi neste cenário que se deu meu reencontro com Roberta, quando ela assumiu suas
dificuldades e o fato de sentir-se sem saída diante dos dilemas enfrentados em sua
experiência inicial como docente, buscando refletir sobre sua condição de sujeito em um
grupo, ao qual ela demonstrou não se sentir pertencente, e o qual não dispunha de
espaços formativos para reflexão sobre a prática.
Encontro em Zeichner (2002, p. 28) suporte para compreender esse processo
vivido por muitos professores iniciantes ao chegarem à escola e sentirem-se deslocados
e sozinhos, quando o autor enfatiza outro ponto de pertinência para estas discussões, de
que “os investimentos realizados na educação possuem uma clara tendência de investir
em livros didáticos e tecnologia educacional, ao invés de investir em pessoas”. Uma
questão forte para mim quando analiso todas as histórias vividas pelas professoras/exalunas é a desconsideração com a pessoa/profissional e sua condição de novata na
escola e na profissão. O autor discute que não há interesse no desenvolvimento das
capacidades dos professores para refletirem e emitirem suas opiniões sobre as questões
educacionais. Percebo que as experiências advindas das vivências na escola, e de tudo o
que os constitui pessoa e profissional, são descartadas.
O enfoque de mudanças de cima para baixo, não privilegia as ações do professor
na sala de aula, e, talvez, devido ao engessamento das políticas públicas, a formação e
ação do professor sejam comprometidas, visto que a forma como ocorre o processo
formativo nem sempre atende às necessidades dos professores no contexto em que estão
inseridos, mas sim a sanções advindas das SMEs – Secretarias Municipais de Educação,
que por sua vez buscam adequar-se às políticas públicas vigentes, podendo sufocar o
professor em sala de aula. Sinto isso ocorrer no município onde atuo como professora
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da rede pública municipal, a cada troca de gestão nas eleições, quando um novo prefeito
nomeia outro(a) secretário(a) de educação.
Um fator que cabe ressaltar neste momento, também exposto por Zeichner
(2002, p. 31-32), é que “[...] o efeito da imposição externa dos padrões e avaliações,
muitas vezes, tem sido o de limitar os formadores de professores a uma implementação
de reformas planejadas por aqueles que estão distantes da sala de aula da formação de
professores”.
Para Cunha (2014), a possibilidade de as aprendizagens ocorrerem se dá quando
existe uma cultura institucional que as estimulam, valorizam. Enfatiza que as
instituições devem ser vistas como principais dispositivos de formação dos professores,
confiando e compreendendo o professor como um intelectual, um adulto que aprende ao
refletir sobre o que faz.
A concepção de equipe da primeira escola onde Roberta atuou, leva-me a
interpretar que as trocas de experiências não eram necessárias, que os conteúdos e
metodologias não precisavam ser revistos e que a individualidade do aluno (no que
concerne à forma de cada um desenvolver-se) não faziam parte do processo de ensinoaprendizagem, bastando por si só a experiência das professoras veteranas, numa
reprodução de algo pronto e acabado.
Pergunto: seria esta escola um produto do que Zeichner (2002) retratou há 13
anos, ao analisar a situação do sistema educacional nos Estados Unidos, citando
também os países em desenvolvimento com características parecidas? Os modelos, em
algumas escolas, estão apenas sendo reproduzidos, implementados, produzindo um
movimento que engessa e tolhe a reflexão, que mina a vida na escola, que exclui uma
formação voltada à aprendizagem como centro das discussões, que desconsidera a
formação do professor voltada a atender às peculiaridades das escolas, das turmas de
alunos, de cada aluno?
E Roberta, que estava iniciando sua carreira e não tinha um repertório de
experiências? Como seria acolhida diante de suas dúvidas e necessidades? De quem
receberia apoio? Não fazia parte do grupo de professoras veteranas; desconhecia a
concepção de educação da escola (expressa no PPP- Projeto Político Pedagógico) e não
participou do processo de emancipação que permitia às professoras experientes
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seguirem sozinhas no desenvolvimento de suas atribuições. Esta parte de seu relato leva
à interpretação de que tinha ideias que não corresponderam com a realidade:

Eu esperava um planejamento de trabalho, em que poderíamos trocar
pensamentos, projetos de trabalho, entre outras coisas, mesmo para que eu
pudesse aprender na prática a dinâmica de sala de aula. (Fragmento do
relato de Roberta que dá início a este capítulo)

Para Pinto (2016), retomar o PPP anualmente, nos primeiros espaços de
formação na escola, permite rever a proposta do trabalho pedagógico para as
professoras que são novatas, e suscitar novas discussões. Segundo a autora, no exercício
de sua função como formadora, privilegia este momento por acreditar que este espaço
orienta o trabalho que será realizado na escola durante o ano, e oportuniza a construção
do planejamento.
Segundo Garcia (2010, p. 15-16) “Os mestres e professores, geralmente,
enfrentam sozinhos a tarefa de ensinar. Somente os alunos são testemunhas da atuação
profissional dos docentes”. Para o autor, a docência é uma das poucas profissões
caracterizada por uma maior solidão e isolamento.
Na Conferência “Desenvolvimento profissional de professores para a qualidade
e para a equidade da aprendizagem ao longo da vida”, em Lisboa, Nóvoa (2007)
explicita que é preciso passar a formação de professores para dentro da profissão.
Enfatiza que esta constatação se refere à necessidade de os professores ocuparem um
lugar de predominância na formação de seus pares. Para o autor, as mudanças serão
significativas neste campo, se a comunidade dos formadores de professores e a
comunidade dos professores, estabelecerem uma relação entrelaçada. Compartilha da
ideia de que devem reforçar estratégias e práticas de formação de professores pautadas
na investigação; propostas que só fazem sentido se construídas dentro da profissão,
apropriadas através de reflexão dos professores em relação à sua própria prática.
Entende que as propostas exteriores à escola empobrecem as mudanças no interior do
campo profissional docente (o que me remete a retomar o fato dos cursos ofertados fora
do contexto, esvaziados do sentido da prática).
A partir de minhas experiências em diferentes grupos sociais, que marcam meu
percurso na educação e na vida, concluo que é nas relações dialógicas que construímos
e nos constituímos, num movimento também de constituição dos outros tantos que
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comigo interagem; no encontro com o outro, “pressupondo-se o Outro como existente e
reconhecido pelo ‘eu’ como Outro que não-eu, e a dialogia, pela qual se qualifica a
relação essencial entre o eu e o Outro” (GERALDI, 2003, p. 42).
Nas palavras de Roberta, uma revelação de nuances (experiência negativa na
primeira escola e positiva na posterior). Retrato de um lugar chamado escola,
constituído por um coletivo onde às vezes a palavra era considerada, em outras não.
Príncepe (2017, p. 18), considera que sentir-se “pertencida a um corpo profissional” é
ter “[...] reacendida a chama de continuar a ser professora”. No início de sua carreira
docente, passou por momentos difíceis, assim como Roberta e muitas outras professoras
iniciantes na escola, lugar onde iniciam seu fazer docente; e, na segunda experiência,
teve a oportunidade de descobrir a possibilidade em continuar na carreira.

Compreendi que por mais que minha formação tivesse me dotado de
instrumentos intelectuais que facilitaram minhas capacidades reflexivas para
interpretar a realidade da escola/ da universidade e da sala de aula, o apoio
(acompanhamento de coordenação pedagógica, professores mais experientes,
participação em cursos de formação continuada e outros) nas instituições nas
quais atuei, foram determinantes para a minha aprendizagem e sobrevivência
na docência (PRÍNCEPE, 2017, p.20).

Segundo Cunha (2011) apud ROMANOWSKI; MARTINS (2013, p. 4),

A compreensão de que este professor está numa fase de transição, iniciando
suas primeiras experiências concretas, colocando em prática suas primeiras
aulas, buscando aplicar os conhecimentos adquiridos durante sua formação,
nem sempre é observada, pois se desenvolve uma representação de que sua
formação foi suficiente e lhe propiciou preparo necessário para o exercício da
docência.

No relato da professora Roberta, ela revela o quanto era mais viva sua relação no
grupo em que promovia a interação social; sentia-se parte do coletivo, podia ouvir e ser
ouvida. A professora expressa, inclusive, que no grupo da escola onde havia trocas
significativas, fez amigos. Tinha dificuldades, porém “[...] atravessava com segurança
diante da certeza de que seria ouvida [...]” e teria colaboração por parte daqueles que
compunham a equipe, enquanto na outra escola, sentia-se “vigiada”, pois os
profissionais não dispunham da mesma concepção de educação que a docente.
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Percebo que a professora tinha uma concepção que contemplava um olhar para a
educação no sentido de estabelecer trocas em momentos de planejamento; de acreditar
que encontraria um espaço educativo onde houvesse acolhimento e pudesse receber
apoio da equipe gestora e de seus pares; de fazer parte de uma equipe que olhasse e
entendesse a criança atentando-se para casos específicos - como o de seu aluno que
apresentava um comportamento agressivo, e, ao chamarem a mãe para conversar, esta
foi de certa maneira cobrada por suas posturas do passado, e o filho supostamente
fadado a seguir o mesmo caminho, segundo a fala da coordenadora. O atendimento à
mãe de seu aluno foi o ultimato para que ela desistisse daquela escola. Todas estas
questões estão explicitadas no relato que dá início a este capítulo, por este motivo não
retomo aqui. Na segunda escola a professora demonstra que passou por uma experiência
que a motivou a continuar, considerando o acolhimento e o trabalho em equipe como
fatores importantes para sua permanência, como segue:

Fui então conhecer a escola, conversar com a diretora e coordenadora.
Senti-me acolhida pelo secretário da escola. Disse-me, seja muito bem-vinda
e me levou até a direção. Confesso, eu estava com lágrimas nos olhos de
medo, de emoção, não sei dizer. A diretora, com sorriso no rosto, me
explicou sobre a classe, que era uma sala difícil, mas que estavam ali para
me ajudar. Apresentou-me à coordenadora, que também me acolheu, dizendo
que poderia contar com ela para tudo, que estava ali para me ajudar. E de
fato foi assim. Ajudou-me em tudo, até nas aplicações de provas da
Secretaria da Educação, que estavam atrasadas. Posso dizer que se
tornaram minhas amigas: diretora, professoras, coordenadora, enfim, todos.
Posso dizer que a Creche foi um presente. Trabalhar lá foi uma alegria, uma
realização. Os alunos, realmente, difíceis na questão de disciplina, mas todos
trabalham em equipe. (Fragmento do relato de Roberta que dá início a esta
narrativa)

Nesse trecho de seu relato mais uma evidência das marcas que sua primeira
experiência como iniciante deixou, quando diz da forma como chegou à segunda escola,
o que compreendo como (insegura, com medo), e denota também que num primeiro
momento já se sentiu acolhida desde a secretaria até a equipe gestora, que já apontou
que o trabalho na escola acontecia em equipe.
Em sua dissertação de mestrado, como pesquisadora de sua própria prática, Pinto
(2016), ao contar sobre o trabalho como coordenadora pedagógica e formadora do
grupo de professoras e monitoras na escola, fala da importância de práticas de
acolhimento aos professores que iniciam na escola. Para se aproximar das educadoras
que chegam à instituição, viu no acolhimento uma forma essencial e mais humana de
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recebê-las e de conquistá-las. Explicita que se preocupa em mostrar os espaços, os
materiais e documentos (como uma maneira de acolher e permitir que se sintam
acolhidas), ressaltando que o grupo todo é receptivo, pois esta é uma prática comum na
escola em que atua. Acredita que o primeiro contato marca a trajetória na escola, visto
que sabe o quanto é difícil chegar a um lugar desconhecido.
De acordo com Miotello (2012, p. 139), as condições e as formas de
comunicação é que podem conferir vida à existência humana. Enfatiza que a interação
dos valores que se diferenciam sobre uma mesma realidade, é garantida pela
comunicação; e desta, pode resultar um consenso ou dissenso entre os sujeitos
envolvidos neste processo do uso da palavra, definido por ele como “o lugar mais claro
onde esse papel contínuo da comunicação e esse caráter formador de sentidos aparecem.
Ela é o modo mais puro e sensível da relação social”.
No caso de Roberta, o resultado de seu movimento produzido na relação com o
outro ao iniciar sua carreira na escola, apresenta evidências de que havia nas relações
estabelecidas, valores que se diferenciavam dos seus e em relação à realidade vivida
neste contexto: enquanto ela demonstrava desconforto com a posição dos professores
veteranos que apenas ouviam, estes não apresentavam o mesmo sentimento, visto que
em parte de seu relato a professora diz: “ninguém falava nada, só ouvia, parecia haver
receio”. Havia um espaço em que todos sentavam-se e ouviam. Uma passividade; sem
interação e expressão de reflexões sobre o que era ouvido. A professora expressa algo
em seu relato, no início deste capítulo que vale retomar, para melhor compreensão da
interpretação que faço neste trecho.

Chegando ao local da reunião, fiquei espantada. Ninguém conversou
comigo, me senti um peixe fora d’água. Nenhuma professora perguntou meu
nome, nem quem eu era, nem em que sala eu trabalharia naquele ano. A
coordenadora iniciou a reunião dando as explicações gerais de como seria o
trabalho (projetos, currículos entre outros assuntos). [...] No horário que foi
destinado ao planejamento anual, não houve. As professoras conversavam
sobre assuntos que nada tinham a ver com a escola. [...] No dia seguinte que
seria mais um dia de planejamento, houve a reunião com a diretora.
Primeiramente ela pediu que todas se apresentassem, alegando que havia
professoras novas. Em seguida iniciou a reunião e percebi que nenhuma
professora falava nada, não questionavam nada, pareciam com receio, ou
seja, era um silêncio absoluto. (Fragmento do relato de Roberta que dá início
da essa dissertação)
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As dificuldades encontradas por Roberta relacionavam-se à falta de apoio da
equipe gestora e das professoras veteranas. Uma escola onde cada uma desenvolvia seu
plano de aula, porque segundo a coordenadora, as professoras já trabalhavam ali há
muito tempo e já sabiam o que fazer14.
Percebo, a partir do relato que abre este capítulo, que talvez neste contexto, não
havia consciência da importância da formação contínua na escola, devido à percepção
que tenho através dos relatos (da falta de acolhimento aos iniciantes e da visão da
equipe gestora sobre as professoras veteranas - como profissionais que não precisavam
mais estabelecer trocas, devido à experiência acumulada).
Segundo Fontana (2000, p. 109) “[...] a professora não está pronta em nós
quando começamos a trabalhar. [...] não está pronta nunca, por mais estáveis, duráveis e
semelhantes que pareçam ser nossas características como profissionais”. Olho para a
vivência de Roberta e me parece evidente: de um lado a professora iniciante, que ainda
não se sentia preparada neste início de carreira, e, do outro, as professoras veteranas,
que davam conta de seus planejamentos, sozinhas, pois já dominavam os aspectos
necessários para esta tarefa. E a relação entre estas professoras (iniciantes e veteranas)?
Reflito: qual era o mecanismo de formação utilizado pela equipe gestora para a
formação na escola? É possível inferir que nesta unidade escolar não havia uma prática
de acolhimento aos iniciantes?
Nas escolas há momentos determinados para o planejamento, a literatura sobre a
formação contínua do professor expressa que o docente deve vivenciar momentos de
formação-reflexão (FONTANA, 2000) de acordo com o contexto em que estão
inseridos. A autora explicita que estamos sempre aprendendo, nunca estaremos prontas
o suficiente, como já referido. As veteranas deveriam, inclusive, oferecer apoio à
professora em início de carreira devido à experiência que já possuíam, acolhendo-a,
numa perspectiva de troca de conhecimentos.
Na segunda escola onde atuou, de posse de sua própria palavra, podendo assumir
o lugar de onde falava, sendo ouvida e acolhida, sentindo-se parte do grupo, Roberta
percebe-se como alguém que tem algo a dizer e a ouvir, e dá início a uma nova fase na
carreira docente, permitindo-se uma experiência diferente da inicial. Uma vivência que

14

Forma a que Roberta refere-se à equipe da primeira escola pela qual passou, no relato que abre esta
dissertação.
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traduzo como: Do silêncio ao diálogo. Do individual ao grupal. Este é meu olhar ao
retomar a trajetória da professora iniciante, ao longo da pesquisa.
Compreendo que em um grupo de pessoas onde há a presença forte e marcante
da linguagem que pode ecoar, onde todos ouvem uns aos outros, é possível
contrapalavrar (MIOTELLO, 2012), entrar em consenso, refletir, transformar (neste
caso, num processo em que as reflexões giram em torno de um objetivo comum, de
acordo com a proposta e concepção de educação da escola, expressa no PPP, documento
que legitima as ações desenvolvidas, constituído coletivamente).
Ao deparar-me com este retrato e, ao considerar a formação contínua como
momento privilegiado para o professor em exercício, o que não aconteceu com Roberta
e tantas outras alunas ao ingressarem na escola, esta e outras histórias conquistaram
espaço no meu dia-a-dia (ganharam vida e encontraram-se durante minhas reflexões
sobre minhas práticas e o meu início de carreira); formaram um mapa mental; o retrato
do início da docência.
Despertaram em mim reflexões acerca deste universo, e das questões que
permeiam as ações do professor iniciante, que em geral desfavorecem sua prática,
minam seus desejos e perspectivas de transformação da educação e consequentemente
de um país melhor.
No capítulo 4 inicio com o retrato do grupo de formação das professoras
iniciantes, e, a seguir, os primeiros indícios/revelações que fazem parte deste retrato: o
acolhimento.
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4 RETRATO DO GRUPO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORAS INICIANTES

Figura 5 - Vivências do grupo de formação

Fonte: Fotos do arquivo da pesquisadora

O FOTÓGRAFO15
“Difícil fotografar o silêncio.
Entretanto tentei. Eu conto:
Madrugada a minha aldeia estava morta...
Não se ouvia um barulho, ninguém passava entre as casas.
Eu estava saindo de uma festa.
Eram quase quatro da manhã.
Ia o silêncio carregando um bêbado.
Preparei minha máquina.
O silêncio era um carregador?
15

Poema de Manoel de Barros, conhecido por mim na disciplina de Tópicos especiais em pesquisa,
alteridade, formação: apontamentos teórico-metodológicos ministrada na Pós-Graduação da UNESP –
Universidade Estadual Paulista– Câmpus Rio Claro, pela profª Drª Laura Noemi Chaluh, para falarmos de
Pesquisa em Ciências Humanas, especificamente do “pesquisador”.
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Fotografei esse carregador.
Tive outras visões naquela madrugada.
Preparei minha máquina de novo.
Tinha um perfume de jasmin num beiral de um sobrado.
Fotografei o perfume.
Vi uma lesma pregada mais na existência do que na pedra.
Fotografei a existência dela.
Vi ainda azul – perdão no olho de um mendigo.
Fotografei o perdão.
Vi uma paisagem velha a desabar sobre uma casa.
Fotografei o sobre
Foi difícil fotografar o sobre.
Por fim cheguei à Nuvem de calça.
Representou para mim que ela andava na aldeia de braços com
Maiakovski – seu criador.
Fotografei a Nuvem de calça e o poeta.
Ninguém outro poeta no mundo faria uma roupa mais justa
para cobrir sua noiva.
A foto saiu legal.

Um privilégio e um presente poder problematizar e interpretar experiências
vividas por mim, que configuram agora, minha pesquisa sobre o início da carreira
docente. Ao debruçar-me sobre os dados, muitas imagens das vivências com o grupo
de formação de professoras iniciantes revelam-se. Algumas explicitamente, outras
que necessitam de um olhar mais apurado para tecer o retrato deste grupo de
formação. Muitas foram as imagens de momentos significativos vividos no grupo com
as professoras (que permitiram a formação de um retrato). Neste capítulo inicio a
apresentação dos dados produzidos no grupo (coordenado por mim, num processo de
formação das professoras iniciantes, que privilegiou a dialogia e o estabelecimento de
vínculos, como já referido); único (para a formadora) diante das especificidades e
particularidades que vivemos, onde o que se configurou foi o possível no espaço/tempo
que tivemos (resultado das possibilidades vividas e da proposta formativa). Os dados
apresentados carregam consigo as marcas deste determinado grupo de docentes em
início de carreira e o olhar da pesquisadora (meu) ao analisá-los, privilegiando
peculiaridades; especificidades; pormenores (GINZBURG, 1989).
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No poema “O fotógrafo” de Manoel de Barros, a sensibilidade daquele que por
detrás de uma câmera captura o invisível, o não percebido ou valorizado (as
peculiaridades, especificidades e pormenores acima pontuados ao analisar os dados.
Posso dizer que este poema retrata o olhar da pesquisadora neste momento de revelação
dos dados, ao contemplar o fato de que apresentarei as vivências de um grupo de
formação, agora analisadas na condição de pesquisadora (não mais a formadora), com
olhar diferenciado após o vivido, capturando nos áudios, fotografias, escritas e diário de
campo da formadora, os indícios e as pistas do que as experiências formativas
revelaram.
Talvez, este retrato do início da docência do grupo de professoras iniciantes, não
atenda integralmente ao retrato do que aborda a literatura sobre esta fase da carreira
docente, por caracterizar-se e centrar-se em vivências que possuem uma particularidade
(da vivência das professoras que participaram da formação e das experiências vividas
por elas e por mim em universos distintos), que podem não atender a tudo que já foi
abordado por diferentes autores, mas que em determinadas situações assemelha-se.
Ao olhar para estas imagens vejo-as em movimento. Ouço as vozes que se
entrelaçaram ao longo dos encontros de formação. Sinto vibrar em mim as sensações
experimentadas através de cada experiência vivida com as professoras, dos textos lidos,
do desejo de compreender o universo de onde traziam outras vozes e vivências, da
necessidade de atuar na formação contínua e contribuir/agregar, da saudade que ia
batendo quando o próximo encontro se aproximava; e me sinto realizada com o
resultado das formações.
Como já explicitado no início desta narrativa, utilizei a foto no grupo como
depositária de afeto (BAKHTIN, 2010a, 2010b, apud MATTOS; ZANELLA;
NUERNBERG, 2014, p. 902) e não poderia deixar de olhar para esta particularidade,
que nos encontros nos aproximava, faziam com que nos sentíssemos parte do grupo,
pessoas e profissionais que constituíam naquele espaço/tempo formativo, uma
experiência de pertencimento e de sermos acolhidas. As fotos são utilizadas na pesquisa
com o mesmo objetivo, depositárias de afeto (com um elemento a mais, transformaramse em um retrato). Observo, enxergo e sinto o todo do trabalho formativo realizado, o
todo dos sentimentos, das vivências, o que constitui a formação realizada com o grupo
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de professoras. Neste retrato, assim como em “O Fotógrafo” de Manoel de Barros16,
capturei através da minha memória afetiva o que para mim foi fotografado ao longo da
formação:
✓ o sabor de estar neste grupo;
✓ as cores da energia dos bons momentos e dos difíceis;
✓ o aroma da felicidade quando o assunto era aluno;
✓ o aconchego do acolhimento das professoras, que um dia foram minhas alunas;
✓ o aprendizado extraído das trocas de experiências;
✓ a minha, a nossa transformação;
✓ os novos conceitos;
✓ o inacabamento desta história;
✓ o gosto de querer mais;

Tudo isso foi possível fotografar...
O pesquisador, assim como o fotógrafo, ao capturar as imagens/informações,
tem que enxergar os pormenores, aquilo que normalmente não se vê a olho nu, e que,
com as particularidades de sua atribuição, tornam-se visíveis.
Do outro lado da ponte com as professoras, ao longo do processo formativo,
algumas questões ficaram marcadas, e, agora, nesta visita às experiências vividas, em
que pesquiso minha prática, capturo e apresento a primeira das revelações que compõe o
retrato das professoras iniciantes: o acolhimento.

4.1 Na composição do retrato, a primeira revelação
Em relação ao acolhimento, as particularidades do grupo me levam a apresentar
momentos distintos que explicitam a importância e significado atribuído pelas
professoras em relação a este dado: 4.1.1 acolhimento no grupo de formação, onde
configurou-se o fato de sentirem-se à vontade para compartilharem experiências sobre

Manoel de Barros foi um poeta brasileiro – Manoel Wenceslau Leite de Barros, um dos principais
poetas contemporâneos. Autor de versos nos quais elementos regionais se conjugavam a considerações
existenciais e uma espécie de surrealismo pantaneiro. Um poeta espontâneo que extraía seus versos da
realidade imediata que o cercava. Texto disponível em: www.ebiografia.com. Acesso em: 21 out. 2017.
16
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suas vivências no início da carreira docente; 4.1.2 o papel do coordenador no
acolhimento aos professores, ao evidenciarem a relevância da figura do
coordenador/formador na escola como central para o acolhimento ao professor que
inicia seu fazer docente na escola, ainda que este já seja um iniciante na carreira, sendo
necessário o apoio como novato na escola; 4.1.3 alunos que acolhem, destacado como
contributo para que os professores permaneçam na docência.

4.1.1 O acolhimento no grupo de formação
Na retomada de nossas vivências no grupo, agora como pesquisadora, com outra
lente (de uma lupa), na busca de indícios, pistas (entendimento do que representou
minha atuação como formadora com as professoras iniciantes e da compreensão acerca
do universo docente), encontro nas experiências de formação (o que posso denominar
de acolhimento).
Roberta e Júlia relataram em suas escritas sobre o primeiro encontro, algo que
denota que o espaço instituído de formação foi acolhedor. Na escrita de Roberta
evidências de que mesmo diante das dificuldades encontradas no dia-a-dia neste início
de carreira (onde há medo e insegurança), sentiu que poderia contar com o grupo,
identificando-se com as histórias e experiências relatadas e vividas no primeiro
encontro. Em análise ao relato de Júlia, indícios do sentimento de querer estar no grupo
e sentir-se bem após o encontro inicial, desejando que a sensação de aconchego tenha
continuidade.

O choro. A emoção. A fala que não cala. O aconchego. Nosso primeiro
encontro foi ótimo! Pudemos conversar, demos risadas, trocamos
experiências vividas. Nossa, foram tantas semelhanças, medos, inseguranças,
alegrias, emoções...
Como é bom saber que não estamos sozinhas nessa profissão que nos traz
tantas dores.
[...]
Participar desse grupo é um presente para mim. Dividir com vocês tudo que
vivemos em sala de aula com nossos alunos, será um grande aprendizado
que juntas construiremos e nos marcará como uma “tatuagem” rsrs...
(Roberta- Diário de bordo do grupo - Março/2016)
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A sensação era de novidade, acho que a mesma que meus alunos chegam
toda segunda-feira: a ansiedade de querer contar, falar, participar, poder
dividir e ao mesmo tempo receber. Experimentar o sentimento de ser
escolhido para algo, de poder expor aquilo que para tantos não tem
importância... Realmente superou minhas expectativas para o primeiro
encontro. Meu anseio é que este grupo continue sendo um lugar em que nos
sentimos aconchegadas, tempo de refrigério, compartilhamento de ideias, de
propósitos, histórias e experiências que nos engradeçam diariamente. (Júlia escrita individual - Março/2016)

Nas palavras das professoras, a constatação de aconchego; uma revelação sobre
a importância das trocas estabelecidas para o fortalecimento do fazer docente, visto que
o sentimento de acolhida nos fortalece.
Júlia e Roberta identificaram este sentimento ao retomarem o vivido no grupo,
ao produzirem as escritas. No momento de refletir sobre o encontro de formação, sobre
as falas e as trocas estabelecidas, os sentimentos despertos provocaram o aprendizado
sobre um significado a respeito do estar no grupo.
Ao ouvir o áudio em casa, e dar continuidade ao diário de campo, com meus
sentimentos e leitura das vivências, escrevi algo que demonstra que sentia o peso da
responsabilidade em estar à frente do grupo como formadora, que havia uma
preocupação em atender às expectativas das professoras que pareciam animadas e
ansiosas pelo que viria pela frente, mas que ao mesmo tempo não me sentia sozinha,
pelo que senti do grupo, e na fala de Roberta que desejava participar e dividir...

Sinto-me satisfeita com o envolvimento expresso nestas escritas, mas também
um peso enorme de responsabilidade no papel de formadora, em virtude das
expectativas expressas: Vou dar conta de acolher tais expectativas? Por
onde vamos? O que discutiremos ao longo dos próximos encontros?
Conseguirei fazer uma leitura do grupo que me indique o caminho a trilhar?
Chegaremos ao final? A proposta se consolidará? A insegurança toma
conta. Mas retorno ao meu centro, quando percebo que Roberta não apenas
veio para “receber”, mas expressa também em sua fala que deseja “contar”,
“falar”, “participar”, “dividir”... Ufaaa... Somos um grupo! (Diário de
campo da formadora - Abril/2016)

Lembrei-me de um poema de Guimarães Rosa, que retratava esse momento e
minha concepção sobre a vida e a educação, e que neste ato de sentir e refletir sobre a
vivência do encontro de formação neste dia parece ter elucidado minha concepção sobre
as relações que estabelecemos com os grupos sociais aos quais pertencemos. Movida
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pelo sentimento daquele momento, busquei pelo poema que fez parte das minhas
reflexões sobre o estar no grupo naquele encontro...

[...]
“O correr da vida embrulha tudo,
A vida é assim: esquenta e esfria,
Aperta e daí afrouxa,
Sossega e depois desinquieta.
O que ela quer da gente é coragem.
[...]
A vida é mutirão de todos,
Por todos remexida e temperada
O mais importante e bonito do mundo, é isto:
Que as pessoas não estão sempre iguais,
Ainda não foram terminadas,
Mas que elas vão sempre mudando
Afinam ou desafinam. Verdade maior [...]
Guimarães Rosa

Neste poema, a ideia de que a formadora sentia que precisava de coragem para
estar nesse movimento do grupo, de comprometimento, mas também do grupo, que
também estaria produzindo esse movimento, remexendo e temperando, buscando o
caminho de aprendizado e mudanças, juntas. Trago mais uma escrita da formadora que
colaborou para esta minha interpretação:

Não estou sozinha... Neste cenário de formação, vamos compondo as cenas,
de acordo com o que cada professora/pessoa que compõe este grupo
representa. E desta forma vou me constituindo. Vamos nos constituindo. Essa
constatação me causa alívio. Me tranquiliza...Me imagino novamente na
condição de fotógrafa, atrás da câmera. Eu digo: Um pouquinho mais para a
direita... Juntem-se todos... Sorriam. Preparem-se... Ou... Simplesmente
clico. Sigo o ritmo do grupo. Observo e capturo nos pequenos gestos o que
ninguém vê, mas que está sendo dito, expresso, acontecendo a todo momento
(Diário de campo da formadora –Abril/2016).
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Percebo na busca do que cada voz tem a dizer sobre o vivido, a importância do
acolhimento em um grupo. É importante pensarmos sobre o fato de que todo grupo é
constituído com um objetivo em comum (porém, para que seja atingido, é necessário
que haja alguns fatores entre os integrantes (tais como pré-disposição para trocas;
respeito; empatia; vínculo, dentre outros), que colaboram para o sucesso ou não das
ações desenvolvidas. Uma abordagem formativa que subsidie e oportunize momentos
que possam desencadear o sentimento de acolhida também é oportuna: a livre
expressão, os combinados, as buscas por materiais que atendam ao interesse das
professoras, o “ouvir” mais, ter autonomia para sugestões do que pode compor as
pautas, e outras tantas propostas possíveis, são práticas formativas assertivas, que
permitem a troca.
Algo no diário da formadora que expressa essa predisposição a ouvir,

Estou silenciosa, pensando se ouço, se falo, observando a cena que se
desenrola. Gosto de observar, sentir, para compreender algo... Penso que o
processo de troca, de formação, de grupo, depende muito das oportunidades
da fala, já que nos espaços disponibilizados pela escola, pelas secretarias de
educação, pouco se discute sobre a ação do professor no cotidiano escolar.
Não se discute sobre as relações estabelecidas, sobre o que deu certo ou
errado, mas sobre questões de ensino, que normalmente focam o como
desenvolver estratégias para determinado conteúdo a ser trabalhado, sem
discutir em que contexto acontecerá, como cada equipe se organizará
especificamente em seu local de trabalho, em que condições, com quem, etc.
e tal... Continuo quieta. Ouço... (Diário de Campo da formadora Março/2016)

Pensava e sentia a cada encontro vivido, que as professoras demonstravam a
necessidade de serem acolhidas para o fortalecimento de suas ações. Fortalecimento
este, que não estava centrado somente no pedagógico, mas havia algo nas falas, que
denotava depositarem no outro ou em situações que se apresentavam cotidianamente,
suas angústias em relação ao fazer docente, centrados em: concepções de educação que
divergiam; professoras na equipe que boicotavam iniciantes; equipe gestora distante da
realidade de acolher; a forma de ver o aluno; de pensar sobre como gerir a sala de aula.
Estas questões causavam o sentimento de solidão e refletiam no desenvolvimento do
trabalho das docentes, causando insegurança (e não sentiam ou sentiram-se acolhidas
em algum momento deste início de carreira). Perdiam-se e entregavam-se ao movimento
dos grupos aos quais pertenciam, e, ao invés de sentirem-se integradas na escola, viamse devoradas. Portanto, expressam que o acolhimento em algumas escolas parecia fazer
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falta, como um elemento importante para o fazer docente e adaptação ao novo lugar. A
conversa a seguir elucida o fato de que não é em todas as escolas que o acolhimento
acontece:

Roberta: Tem escola muito fechada: NÃO PODE, NÃO PODE E NÃO
PODE. Aqui (na escola X) que eu estava, era assim: você entrava parecia
um presídio. Você não escutava um barulho! Não tinha uma festinha de
carnaval, não tinha nada, nada; era aquele medo dos professores com a
direção, das crianças com a direção, medo dos professores com a
coordenação. Então daí você fala, o que é isso? É um lugar [...] que não tem
vida. Quando você chega num ambiente assim, e é recebida, (principalmente
a gente que trabalhou lá), você chega e tem que aprender o esquema da
escola, você tem que aprender o esquema da prefeitura, você tem que
aprender o esquema dos alunos, e você perde o que está proposta a ensinar...
A não ser que você tenha almas caridosas. A Thaís sentou comigo: é isso; e
isso aqui é o currículo, mas olha, você não vai fazer desse jeito, você vai
poder fazer isso, isso, pega o essencial, veja o que é essencial em cada coisa,
aí nossa... [...] (Áudio MPSH006- Março/2016)

Júlia: A Thais tem isso de ajudar, né? Ela fala que ela é uma professora
como a gente, ela tem essa postura mesmo. Eu estou aqui para te ajudar.
Então é tudo isso: gente que entra de gaiato em um lugar, e por ser eventual,
cada época muda, é pior ainda, porque a gente fica perdida, isso acontece
né... [...] Você tem que estar ali para receber, então acho que esse ambiente,
que a gente tem, que vai na escola, a gente tem que estar disposto a
aprender e também se humilhar dependendo das pessoas que te recebem.
(Áudio MPSH006- Março/2016)

Na escrita sobre o encontro anterior, pistas de que houve acolhimento no grupo,
inclusive por parte das professoras, que sentindo Betina triste, acolhem-na,
oportunizando espaço para que ela fale, utilizando-se inclusive, pela fala de Roberta, da
estratégia de fazer perguntas para que ela pudesse dizer o que acontecia, o que causou
reflexão no grupo.

Roberta: Nosso 4º encontro foi muito bacana. Pudemos conversar um pouco
sobre nossas experiências do mês. A Betina, não pôde ir em todos os
encontros, e nesse ela foi. Foi um momento em que ela pôde conversar e
contar suas aflições e desafios que tem passado no colégio em que trabalha.
Senti que ela precisava falar, e acho que todas perceberam isso... Então
deixamos, e fizemos alguns questionamentos sobre sua dinâmica de trabalho
para que pudéssemos ajudá-la a refletir, e claro, isso nos leva a pensar sobre
uma porção de coisas. Saber que a Betina, uma amiga tão querida, chorou
muitas vezes, me entristece, porque sei que ela é uma ótima profissional e
com muito amor à profissão. Lembro-me na época da faculdade, ela fazia
trabalhos lindos, e desenvolvia ideias de projetos para Educação Infantil,
maravilhosos. Aliás, a Betina tem perfil para Educação Infantil, a meu ver.
(Escrita individual – Junho/2016).
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Na análise que segue, registrada em meu diário de campo (da formadora), a
revelação de que a proposta da presença da palavra (permitindo o diálogo) está presente
e é também uma forma de acolhimento, visto que as professoras podiam falar e eu
estava em posição de escuta, em um posicionamento que permitia que fluíssem os
sentimentos, os dizeres de que necessitavam expressar, a troca de experiências, tudo que
se converte em acolhida, como ressalta também Roberta na fala acima, ao deixar que
Betina desabafasse. O grupo já expressava essa atitude também.

Fabiana/formadora: É muito forte na fala das professoras comentários sobre
o que acontece nas relações estabelecidas com alunos, professores, diretora,
coordenadora... É quase que um desabafo. Uma necessidade, que me parece,
não pode esperar para acontecer, e está muito entrelaçada ao que cada uma
das professoras “é”. Ao apresentarem-se, já vem incorporado o “ser”
professora em determinado contexto, com determinadas pessoas e situações
vividas... Roberta foi falando, falando... E eu ouvindo, ouvindo... [...] as
situações conflituosas revelaram-se a cada fala. Eu fui formando uma
imagem mental destes contextos e das situações. (Diário de campo da
formadora- Março/2016)

Ao longo dos encontros, mudanças significativas ocorreram, e as professoras,
percebiam-se mais, observavam melhor a si mesmas e ao universo do grupo de
formação. Estavam mais integradas, conhecendo-se melhor, confiando mais umas nas
outras; são evidências marcadas pelos diálogos apresentados. Há indícios de que um
vínculo havia se estabelecido.
No mês de setembro17, em mais uma das escritas do diário de bordo, Ana
Cláudia, além de demonstrar que estava atenta às demais, o que posso apontar como
evidência de vínculo estabelecido com o grupo, expressa algo ao finalizar seu relato,
acerca do que o grupo representava, do não querer o final dos encontros, e da certeza da
transformação ocorrida na vida de cada uma delas: pessoal e profissional, a partir dos
encontros formativos.

17

No mês de setembro aconteceu o 6º encontro. Não pretendo narrar de forma linear os encontros, visto
que a análise dos dados se deu de forma a buscar indícios, pistas do que se revelava ou que normalmente
está implícito e não nos atentamos: num primeiro momento olhando para o todo do resultado do grupo de
formação. Num segundo momento, para as especificidades, particularidades (GINZBURG 1989),
perspectiva que adoto para a análise dos dados nesta pesquisa. Desta forma, ao abordar os capítulos, os
indícios tratados aparecerão em diferentes momentos/encontros, como é o caso do acolhimento. Há falas
que evidenciam “o acolher” e diferentes encontros.
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Expressou seu sentir em palavras que denotam a importância de acolhermos e
sermos acolhidas no grupo de formação, de termos trabalhado, estudado e nos
transformado, em virtude de nos sentirmos parte de um grupo. Então ela diz:

No último encontro cada uma das meninas trouxe visões diferentes; eu
mesma falei sobre como nos vemos, como os outros nos veem e qual imagem
os alunos têm sobre nós professoras, já a Roberta apresentou a angústia da
Betina com relação ao último encontro, o quanto ela estava encurralada e
pressionada no seu ambiente de trabalho. E a Eduarda trouxe um poema de
João Guimarães Rosa “O espelho”, que retrata como nos vemos, qual o
nosso reflexo através do espelho.
A cada reflexão vamos nos superando, descobrindo o mundo à nossa volta,
histórias das quais ficarão para sempre em nossa memória. Pena que está
acabando, não queria de forma alguma que o grupo acabasse, pois juntas,
estamos construindo nossas vidas profissionais e pessoais. E com certeza
depois destes encontros, não somos mais as mesmas de quando começamos.
(Ana Cláudia- diário de bordo, Outubro/2016).
Fabiana/formadora: Fiquei emocionada! É isso, logo não seremos mais as
mesmas...
Ana Cláudia: Já me sinto diferente, muito diferente! (Áudio MPS023
Novembro/2016)

Essa diferença, retratada por Ana Cláudia, era visível por mim, no grupo. As
professoras tinham se transformado em virtude das trocas de experiências estabelecidas
ao longo dos encontros, das leituras, das reflexões alavancadas, construindo um vínculo.
O aconchego, alcançado pela abordagem formativa e disponibilidade do grupo em estar
junto, provocou mudanças no olhar, falar, agir. A professora expressa que já não é mais
a mesma. Os laços sociais (RIOLFI, 2002), a possibilidade de formar-se enquanto o
outro se forma, são indícios de vínculo no grupo, e de que este, parece ter
proporcionado mudanças significativas na postura das professoras.
Encontraram no grupo elementos que permitiram que confiassem, onde foi
possível desabafarem, receberem apoio, serem acalentadas, acolhidas; um espaço/tempo
que agregou mudanças significativas de postura à vida de todas as professoras
envolvidas e à minha também.
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Apresento um fragmento de uma escrita de Roberta, que demonstra um olhar da
professora para mim (formadora), revelando a importância da postura e do papel do
formador em um grupo, e do grupo como um espaço onde pode dividir.

Durante toda a reflexão fomos realizando um paralelo sobre o nosso dia a
dia em sala de aula, cada encontro uma maravilha! Sempre fico com um
gostinho de quero mais, muito mais! Como tem me ajudado esse grupo... A
Fabiana possui experiência e disponibilidade, sempre nos ajudando, nos
aconselhando, nos acalmando. Ter um grupo para dividir nossas alegrias,
nossas tristezas, medos, aflições, e qualquer outro sentimento que possa
surgir, é de extrema importância, pelo menos para mim, para continuar
nessa jornada que tanto amo. (Roberta- escrita individual – Maio/2016)

Nesta escrita de Roberta, uma escrita individual, que retrata os acontecimentos
dos encontros, ela revela o valor das trocas estabelecidas e do grupo constituído e
instituído por aquelas que se propuseram a fazer parte, apontando alguns sentimentos
vivenciados pelo professor iniciante, como: alegrias, tristezas, medos, aflições. É
possível perceber em seu relato, que foi muito bom o momento vivido no grupo, em
detrimento das dificuldades enfrentadas no dia a dia na escola. Apesar da alegria, que
inicia uma de suas frases, os sentimentos que seguem são negativos. Porém, trago aqui,
já que ela faz referência ao meu lugar de formadora, de possibilitar um espaço para a
escuta, disponibilidade para ajudar, aconselhar, acalmar...
Visível na escrita do meu diário de bordo (formadora) o comentário do registro
de Roberta sobre o encontro de maio, quando percebi que minhas abordagens
apresentavam resultado e disparavam um momento de reflexão da professora que se
sentia acolhida com minha postura.

Desde o início da formação do grupo, uma característica que elegi (dentre
outras) como importante para o processo formativo que viveria com o grupo,
foi de acolher as demandas das professoras, a partir de minhas observações
para o que o grupo apresentasse (através da escuta, da observação, do
diálogo, como elementos importantes no papel que exerço como formadora).
E vejo na fala de Roberta que esta disponibilidade é significativa. (Diário de
campo da formadora - Junho/2016)

No primeiro encontro, nossa tarefa foi nos apresentarmos, falarmos um pouco do
nosso trabalho e por que as professoras tinham aceitado participar dos encontros de
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formação no grupo, como já abordado ao longo desta narrativa. Então, pergunto para
Roberta:

Fabiana/formadora: E por que você veio para o grupo?
Roberta: Ahhhhh... porque você me convidou... Risos.
Fabiana/formadora: Ahhhh... Essa parte eu já sei! Risos.
Roberta: Não... Porque eu gosto também.
Fabiana/formadora: Estou brincando... Você também gosta de estudar...
Roberta: Eu gosto, eu gosto... De trocas eu gosto! Eu gosto não só na parte
pedagógica, mas como em tudo, eu acho que é uma ideia legal...
Fabiana/formadora: E a gente se fortalece nas trocas. (Áudio MPSH006Março/2016)

Percebo na fala de Roberta, que para ela, estar no grupo representava estabelecer
trocas nas quais ela acredita, e minha prática de formação privilegiava que estas
ocorressem, de forma a cativar, acolher, oportunizar momentos em que o grupo fosse
fortalecendo-se, para que encontrassem nos espaços de formação o que desejavam, o
que era necessário e essencial a cada uma para o fortalecimento profissional.
Dessa forma, observo que cada encontro foi articulado de forma a refletir sobre a
pauta seguinte, no sentido de que tivéssemos um retorno do aprendizado e das
transformações. Como já explicitei anteriormente, eu fazia uma leitura do grupo, nos
utilizávamos dos registros e reflexões sobre o que as professoras escreviam. A escrita
permita que a vozes que circularam nos encontros fossem objeto de reflexão no
momento de escrever sobre o vivido pelas professoras nas formações.
Falo de um acolhimento que não necessariamente era um carinho, uma palavra
doce, mas algo que se aproxima do que Pinto (2016) denomina de práticas de
acolhimento: poder falar, ser ouvido, trocar ideias sobre momentos de angústia vividos
na escola, identificar-se com o outro e suas vivências, dizer de suas fraquezas e
potencialidades. Saber-se iniciante, reconhecer-se como tal, e enxergar que havia
semelhanças nas experiências vividas (o que as confortava; sentiam-se parte de um
grupo: o grupo de formação de professoras iniciantes.
Neste ponto, cabe refletirmos se o acolhimento em um grupo formativo equivale,
em qualidade, ao acolhimento na própria escola. Trato neste momento, sobre o
acolhimento em um determinado grupo, onde o fortalecimento das professoras em
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início de carreira era algo importante aos olhos da formadora, para que pudessem olhar
para si mesmas e para a ação cotidiana na escola e na carreira, a fim de prosseguirem
confiantes; que pudessem resgatar toda a formação vivida até então, sem desconsiderar
nenhuma das fases de suas vidas que contribuíram para que se tornassem as professoras
que representavam naquele momento. Houve um olhar para as necessidades
apresentadas.
Acredito na relevância e na qualidade do acolhimento neste grupo da mesma
maneira com que acredito nesta abordagem na escola; não ousaria atribuir maior ou
menor valor ao acolhimento de um espaço em detrimento de outro. Digo que há a
possibilidade de haver acolhimento na escola, porém, a partir do momento em que o
gestor e/ou coordenação pedagógica se dispuserem a receber os professores iniciantes
na escola e a acolherem suas necessidades; quando possibilitarem que o professor possa
ter espaço para colocar em prática seus saberes anteriormente conquistados, assim como
este profissional possa dizer daquilo que não sabe, sem receio ou medo de ser julgado
ou boicotado, e tenha apoio para aprender. Enquanto houver na escola um olhar para o
coletivo, uma gestão democrática em que todos participam do processo educativo,
certamente o acolhimento será efetivo, visto que haverá o olhar para os profissionais,
para os alunos, para as práticas, para a teoria que dialoga com o fazer docente, para as
temáticas que emergem do chão da escola. É no chão de escola onde de fato as
propostas são implementadas, daí a importância de acolher quem chega, a fim de que
possa compreender o movimento e a realidade do novo contexto.
Ao longo da análise dos dados do grupo de formação, outro fator que ficou em
evidência, foi sobre o papel do coordenador pedagógico no acolhimento aos
professores, visto que uma característica forte do grupo estava centrada nas relações
estabelecidas na escola, indo além das questões pedagógicas.
A seguir, apresento dados que estão estreitamente relacionados à função e à
relevância de como o coordenador desenvolve seu papel no acolhimento aos professores
iniciantes na escola.

4.1.2 O papel do coordenador no acolhimento aos professores
No terceiro encontro, recebemos a visita da coordenadora pedagógica Thaís, que
atuava na escola onde Roberta e Júlia foram professoras. Profissional vista como
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referência positiva na carreira de ambas. A ideia da participação de Thaís no grupo de
formação partiu das professoras Roberta e Júlia, visto que a tinham como modelo ideal
de formadora: aquela que acolhe em todos os sentidos: dá atenção, compartilha ideias e
material de apoio pedagógico, auxilia na sala de aula e com os documentos, dentre
outros aspectos pertinentes ao trabalho do coordenador (portanto, queriam que as
demais docentes do grupo pudessem ouvir sobre o trabalho que desenvolvia na escola
onde vivenciaram experiências significativas). Eu tinha expectativas em relação à visita
da coordenadora no grupo e no dia do encontro escrevi em meu diário de campo como
me sentia, o que esperava deste encontro, diante das observações feitas sobre as
professoras, sobre as particularidades de cada uma e o universo em que estavam
inseridas, e do grupo como um todo, ao pensarmos a formação das docentes:

Estou ansiosa... O que espero deste encontro? Espero que atenda às
expectativas de Júlia e Roberta, colaboradoras para que este encontro
pudesse dar certo, e, enquanto formadora , ouvir da Thais questões que
contribuam para a formação das professoras iniciantes, que colaborem para
o fortalecimento e entendimento do que representa o trabalho da
coordenação pedagógica na escola em relação à formação contínua do
professor em serviço, e também para o professor iniciante.
Nem todas as professoras no grupo, possuem uma experiência feliz de apoio
na escola, de acolhida, por parte da equipe gestora. Ou, aquelas que já
tiveram, hoje não a possuem mais. Enfim, espero que este encontro colabore
para uma imagem feliz no cenário das professoras iniciantes deste grupo,
onde possam compor, a partir de uma narrativa da prática, como de fato se
dá a atuação do coordenador na escola, sem que tenham que remeter-se
apenas à teoria, para dizer: Ah... Mas na faculdade vimos assim... Na prática
não ocorre... Não vi isso ainda... Não vivi... Espero que possam estabelecer
relações da teoria com a prática, que possam estabelecer relações entre a
atuação de um profissional e de outro... Acredito que serão novas
experiências, que poderão agregar à bagagem de cada uma das professoras
iniciantes uma formação de opinião acerca deste universo, que às vezes
parece assustador no início da docência. (Diário de campo da formadora –
Maio/2016)

No dia combinado, Thais foi entrando, e Júlia, de onde estava sentada,
acompanhava sua chegada, suspirando, expressando em seu olhar algo que dizia muito.
Thaís sorria. Um sorriso que também dizia algo para a professora. O olhar de Júlia
parecia dizer-lhe: Socorro! Que bom que você está aqui... Eu preciso te contar, estou
sofrendo...
Queria muito neste dia estar preparada para fotografar, para capturar a imagem
da expressão da professora e da formadora; mas estava me sentindo insegura, recebendo
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uma visita, alguém que fisicamente não fazia parte do grupo, apesar de, desde o
primeiro encontro e, inclusive, antes do espaço instituído, estar presente nos diálogos a
partir das falas das professoras e relatos de suas experiências com ela. Portanto, tinha
decidido que neste dia não fotografaria. Uma falha técnica!
Júlia suspirou ao iniciar seu desabafo com o grupo, em especial, neste momento
com Thais, que se sentou ao seu lado.

Mas assim... Eu tive visita da coordenadora, diretora... A vice-diretora já
assistiu duas aulas minhas, e a coordenadora uma... (Júlia áudio MPSH015 Maio/2016)

Esse “mas assim”, parece solto em minha narrativa, mas é apenas a continuidade
das falas não ditas em palavras (por Thaís e Júlia), e sim com os olhares e sorrisos que
lançaram uma à outra enquanto a coordenadora caminhava até seu lugar. Assim que
Thaís entrou, aproximou-se de Júlia e disse:

Lembra que te falei? Fecha sua sala. Dentro da sua sala é o seu mundo...
(Thaís - áudio MPSH015 - maio/ 2016)

Júlia expressou um olhar que demonstrava: lembro-me... Porém, independente
de tudo o que sabia até o momento (do que aprendeu até aquele instante durante sua
carreira docente), sentia-se perdida e angustiada na nova equipe onde atuava, onde uma
cultura instalada apresentava-se a ela de forma diferente e inusitada, fazendo com que a
professora se sentisse perdida diante da nova realidade.
Ainda que lembrasse do fato de que sua sala de aula era seu mundo, que era o
contexto em que atuava, onde faria aquilo que estava a seu alcance, onde interagia com
a realidade de fato, estava sendo pressionada e cobrada por resultados, sem que
recebesse, em contrapartida, o apoio da equipe gestora: o acolhimento, tão importante
no novo grupo do qual fazia parte há 1 mês. E neste contexto perdia-se, não se sentia
parte da equipe. Elas já estavam travando um diálogo, entendendo-se. Isso tudo foi
acontecendo, sendo disparado, e
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[...] eu, que ainda estava despreparada para gravar, pois ia fazer uma
abertura do encontro, logo pressiono o botão do gravador, e penso: Já
começou... Vamos lá!!! E deixo que o encontro desenvolva-se, de acordo com
o que se configurava naquele momento. (Diário de campo da formadora –
Maio/2016 )

Thaís perguntou o que estava acontecendo, e Júlia continuou...

O resultado das crianças na avaliação foi péssimo! E aí eu falei assim: Olha,
não sou eu quem vai fazer um milagre não, porque eu cheguei, falei pra ela,
tem um mês e dez dias. Vocês querem resultado? Eu estou conhecendo as
crianças ainda...
Então assim, já veio uma cobrança, principalmente da coordenadora. Mas
depois ela se situou; porque eu também falei: ué, você quer o quê? Que eu
faça tudo agora? Calma! A gente tem trabalho pra retomar!
Então assim, não foi como a Thaís (risos), que estava comigo, que falou,
mostrou todo o currículo, e disse: não se preocupe, não é isso tudo desse
jeito, vai pegando coisa por coisa, e foi explicando, e sempre que eu tinha
necessidade, eu ia atrás... E é isso... (Júlia- áudio (MPSH015 - Maio/2016)

Neste desabafo, a professora Júlia apontou um indicativo de que tem
conhecimento de seu papel enquanto professora que está chegando a uma nova escola,
onde, em um primeiro momento deve conhecer os alunos, para então planejar suas
ações, de acordo com o nível de desenvolvimento de cada educando. Fica também
implícito em sua fala, que a equipe gestora não tinha consciência de seu papel no
acolhimento à professora, em sua formação contínua, de maneira a atender as
especificidades deste contexto em que ela estava inserida, e a pressionava, como forma
de obter resultados, antes mesmo de instrumentalizá-la. A professora sentia que
precisava de apoio, e de um tempo maior na escola para compreender sobre o
desenvolvimento de seus alunos, para poder colaborar com a equipe, mas como parte
deste grupo, de forma a ser mais uma profissional a agregar no desenvolvimento de suas
atribuições, previstas em sua função, o que não ocorria.
Em sua fala há a presença da contrapalavra (MIOTELLO, 2012), ainda que
mesmo utilizando-se de argumentos, a professora demonstrasse tensão, (o que parece
normal no início da carreira): em uma nova equipe; por não sabermos muito bem até
onde podemos ir; por não entendermos como as pessoas comportam-se, como reagem;
por desconhecermos quais são as práticas instituídas; enfim, por mais que você perceba-
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se neste espaço, há o receio de como lidar com as situações inusitadas e com as pessoas
envolvidas nesta relação que vai se estabelecendo.
Cabe ressaltar que essa não era a primeira escola pela qual Júlia passava.
Anteriormente viveu uma experiência positiva na escola em que Thaís era
coordenadora, e neste novo contexto sentia-se incomodada com a falta de acolhimento e
apoio da equipe gestora.
Quando Thais chegou e sentou-se ao lado de Júlia, a professora demonstrou-se
muito angustiada em querer falar sobre o que vivenciava na escola onde estava
ministrando suas aulas, assim como também está guardado em minha memória seu
olhar, causando-me a impressão de que se sentiu acolhida com o reencontro.
Não houve tempo para um iniciar do encontro, como já dito, para situar Thais no
naquele espaço/tempo de formação, para contextualizar o que poderia revelar-se ali,
visto que nem todas as professoras a conheciam pessoalmente, e essa era a proposta. E
eu já havia apertado o botão do gravador quando percebi que Thais naturalmente
encontrou seu lugar no grupo.
No contexto escolar, Thaís já tinha vivido cenas enriquecedoras de trocas
profissionais com as professoras Júlia e Roberta. Havia entre as docentes e a
coordenadora, uma relação forte, um entendimento e identificação do jeito de fazer
educação. E no olhar de Júlia e de Thaís, no momento de sua chegada, ambas falavam
de algo que nos trejeitos, independente da fala, parecia ser compreendido por elas. E foi
lindo ver e sentir o que acontecia naquele instante...
Depois do desabafo de Júlia e algumas falas paralelas, Thaís voltou-se a mim,
visto que nenhuma introdução tinha sido realizada sobre seu estar ali (não houve tempo)
e disse:

Bom Fabiana, eu vou contar então para as meninas um pouco da minha
trajetória. De tudo isso que vocês passaram eu já passei e agora eu continuo
passando, tendo uma outra visão. Vamos lá! (Thaís - áudio MPSH015 Maio/2016)

A minha resposta ficou apenas guardada no diário de campo, onde, depois do
encontro, registrei o que pensei no momento:
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Penso: Tudo bem! Sinto que não tenho nada a dizer... Apenas sinalizo com a
cabeça e um sorriso que expressa: Ok! Você já compreendeu! Assuma a
direção... Meninas, ajeitem-se nas cadeiras. Vamos decolar! Foi essa
verdadeiramente a sensação. Senti, também, de alguma maneira, como
alguém que espera o piloto dar os comandos e decolar (Diário de campo da
formadora – Maio/2016).

Assim como ocorre com a fotografia. Para capturar tudo que acontecia teria que
deixar o obturador da câmera em alta velocidade para rapidamente registrar tudo o que
acontecia. Foi tudo se revelando de forma inusitada, porém enriquecedora. Então, Thaís
resolve olhar para todas as presentes e diz:

Eu vou passar a visão da coordenação e como nós somos cobrados lá
(Secretaria de Educação). Você chega lá como eu cheguei hoje numa
reunião, só para ouvir: 3º caiu, teu 4º ano caiu... Nós estamos repetindo os
mesmos resultados do ano passado!!! É tanto gasto!!! Assim. É nesse nível!
Faça alguma coisa!!! Você sai de lá arrasada... Meu Deus do céu, não tô
fazendo nada, tudo o que vou falar ninguém ouve... Você balança a cabeça,
esquece de tudo aquilo ali. Você vai fazer aquilo que está ao alcance da sua
escola. É trabalho de formiguinha o trabalho do coordenador, é trabalho de
formiguinha o trabalho do professor. Aquilo que eu plantei em 2012, eu vou
colher em 2016, em 2017. Então assim... Se você ficar nessa angústia de
resultados, você não vai conseguir alfabetizar...
Em primeiro lugar você vai pensar na sua escola e numa educação que é
para fazer o que mesmo? (Thaís - áudio MPSH015 - Maio/2016)

Júlia olha sorrindo para Thaís enquanto ela fala de como articula as propostas da
S.M.E. ao trabalho na escola com os professores, e responde a pergunta: Transformar...
(Júlia – Áudio MPSH015 – Maio/2016)

Ao longo da conversa com Thaís, há indícios de que ela consegue trabalhar sob
pressão advinda da S.M.E. - Secretaria Municipal de Educação, sem cobrar dos
professores da mesma forma com que é cobrada; consegue pensar em estratégias para
desenvolver um trabalho que atenda às metas propostas pela Secretaria, junto aos
professores, sem desestabilizá-los, diferente da coordenadora da escola onde Júlia
atuava no momento. Percebo em seus relatos, que tem domínio da concepção de
educação proposta pela S.M.E., e consegue estabelecer uma relação concreta entre tal
proposta e sua atuação na escola e dos professores, na formação contínua destes
profissionais e na gestão da aprendizagem em sala de aula, mediando conflitos,
estabelecendo uma rotina em sua atuação e propondo ações efetivas para a
aprendizagem dos alunos. Durante sua fala no encontro, falou sobre a postura da equipe
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técnica da S.M.E., em relação às coordenadoras pedagógicas e sua postura com as
professoras.
Na concepção de Thaís sobre educação e sua própria atuação, há evidências de
que o coordenador deve ter “jogo de cintura” para desenvolver suas ações sem
desestruturar-se diante das cobranças da S.M.E., e não desestruturando o professor,
visto que desenvolve um trabalho que produz impacto na ação do docente em sala de
aula, como membro da equipe técnica gestora da escola.
A coordenadora relata toda sua trajetória, e durante seus relatos, mais
identificação com as experiências vividas na carreira do professor iniciante, tão marcada
por situações adversas, onde, no exercício da profissão, o professor vai aprendendo
sobre ser professor, sobre como lidar com os desafios que se apresentam. Para a
coordenadora, é preciso acolher o professor que chega.

[...] o professor não nasce professor, isso eu não concordei e tô vendo que
não, ele se forma professor. Na faculdade você não aprende a ser professor...
(RISOS) [...] Então assim, isso é que precisa. Precisa acolher esses
professores que chegam. É esse acolhimento: olha, o currículo é esse, o
semanário é esse, agora você vai no computador... Olha, o Conselho é isso
aqui, você preenche. Mas como eu vou preencher? Gente, alguém tem que
ensinar! E essa é minha atribuição lá... Mas eu não tenho tempo, mas a
Secretaria da Educação está me chamando... Isso está acontecendo mesmo!
Está difícil gente! Mas se não for eu, não vai ser a Dona Rebeca, não vai ser
a Aninha, e essa professora vai ser chamada na Secretaria da Educação, ou
essa contratada, ou essa efetiva. E ela vai falar: ninguém, ninguém me falou.
[...] Mas como assim ninguém te falou? Eu não estou falando que isso eu
faço para não ter que responder para ninguém. Não. Eu faço porque é a
minha obrigação, é a minha atribuição. Você (professora) tem a atribuição
de seguir um currículo, que você dividiu, que é o que aconteceu no início
desse ano, que você mesma dividiu, da sua turma e com a sua turma. Para o
resultado você vai adaptar esse currículo, você tem essa obrigação de
avaliar de acordo com esse currículo, e aí você tem obrigação de preencher
esse plano semanal; mas como você vai atrelar um com o outro, a faculdade
também não vai te ensinar, e a prática te ensina, mas alguém tem que te dar
o pontapé inicial... (Thaís - áudio MPSH015 - Maio/ 2016)

Assim como os documentos definem a função do professor coordenador, Thaís
deixa claro que na prática se faz necessária a intervenção e o apoio da coordenação aos
professores (sobre como articular todos os instrumentos dos quais ele dispõe e utiliza no
dia-a-dia para desenvolver suas atribuições, de acordo com o contexto em que ele está
inserido). Na faculdade o professor vai conhecer o plano de aula, o currículo, ouvir
sobre como fazer, porém, na prática, a maneira de fazer está relacionada ao contexto de
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cada escola, e o professor novato tem necessidade de que alguém na escola faça a
articulação destes instrumentos que sustentam sua ação neste espaço. Ter acesso ao
PPP, como forma de compreender a concepção de educação da escola, quais os projetos
desenvolvidos, objetivos, metas e propostas, é o pontapé inicial; permite ao professor
situar-se sobre o trabalho desenvolvido e sobre como contribuir. Ele olha para tudo o
que acontece na escola e pensa sobre como se encaixar (a partir de suas atribuições
enquanto professor, de seus conhecimentos teóricos), constituindo-se um profissional
docente, na prática (e, evidentemente, trabalha para isso). Sentindo-se acolhido, há
grandes chances de que ao clicar da câmera, tenha como resultado uma imagem
acolhedora.

Percebo, que nas escolas onde o lema é conquiste seu lugar no cenário se
puder, facilmente minam os sonhos, ideais e concepção de educação que o
professor iniciante traz consigo. Logo, penso que a bagagem que o professor
carrega no início da carreira, é valiosa. Não deve ser desconsiderada. A
experiência daquele que já está na escola há mais tempo pode colaborar
para a prática do professor iniciante, mas não substituir a bagagem
adquirida ao longo de sua formação. Não há uma substituição. Não existe
uma em detrimento da outra. Há a mistura. Há a troca. Há um e outro: o
professor iniciante e o veterano. Aquele que não tem experiência e aquele
que já a detém. Ambos são agentes de construção de uma escola que deve ter
clara e expressa sua concepção de educação, utilizando-se dos canais
disponíveis para atender e acolher o docente que chega novo no cenário,
mas que deve, com o apoio de uma equipe experiente, situar-se na cena,
encontrar seu lugar, para que a imagem se revele a melhor possível. Nesta
imagem, imagino uma equipe solidária, envolvida com o processo de educar;
profissional; com concepções de educação que atendam ao ideal proposto e
expresso no Projeto Político Pedagógico da escola e nos projetos propostos
para tal. Pensando nisso, me lembro de um provérbio chinês: “Se dois
homens vêm andando por uma estrada, cada um com um pão, e, ao se
encontrarem, trocarem os pães, cada um vai embora com um pão. Se dois
homens vêm andando por uma estrada, cada um com uma ideia, e, ao se
encontrarem, trocarem as ideias, cada um vai embora com duas.” (Diário de
Campo da formadora- Maio/2016)

Nono e Mizukami (2006) desenvolveram uma pesquisa com quatro professoras
iniciantes da educação infantil e das séries iniciais do ensino fundamental, que analisaram cinco
casos de ensino individualmente, (a análise não ocorreu em grupo) utilizados como ferramentas
formativas e investigativas, através de roteiros de questões abertas. Os casos eram analisados
tendo as questões abertas como norteadoras. De acordo com as autoras, na análise de alguns
trechos dos registros, os dados apontam para um reconhecimento de que a formação docente
não se encerra no curso de formação inicial, mas continua acontecendo ao longo da carreira,
principalmente no próprio ambiente de trabalho do professor, na troca de experiências com os
colegas e com os alunos. É na escola que há a continuidade da formação, através das trocas
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estabelecidas com a equipe e dos momentos formativos, dado revelado ao analisarem as
respostas das professoras nos questionários abertos.

Constituímo-nos professores nas relações estabelecidas. A constituição se dá a
partir das experiências advindas da formação inicial, somadas àquelas construídas no
processo vivido na prática; através de suas próprias vivências, somadas às do outro.
Porém, nos relatos das professoras iniciantes, o que se pode perceber, muitas vezes é o
processo inverso. Sentem-se, em dados momentos, apenas com um pão. Fontana (2000),
ao se referir à escola enquanto uma instituição social, que se destina ao ensino, levanta
algumas questões pertinentes para as colocações evidenciadas, nos remetendo a pensar
como resposta, na figura da equipe gestora, em especial, neste caso, da coordenadora
pedagógica, sobre:

Quem, na escola, acompanha as buscas das professoras? Quem escuta o
relato de suas dúvidas e a tomada de consciência de seu não-saber,
assumindo a continuidade do seu processo de formação pelo/no trabalho?
Quem faz com elas a análise do seu fazer na sala de aula, mediando seu
desenvolvimento profissional emergente, procurando fazê-lo avançar e
consolidar-se? (FONTANA, 2000, p. 109).

É possível inferir, que independente dos conhecimentos teóricos do professor, é
necessário que, ao chegar a um novo grupo, seja acolhido, no sentido de saber sobre a
proposta de trabalho da escola, que possa dialogar com a equipe a fim de informar-se
sobre a turma e seu desenvolvimento, sobre as possibilidades e caminhos que podem ser
articulados para o desenvolvimento de seu trabalho. Segundo Veiga (1998), o projeto
político pedagógico (visto como um processo que permite refletir e discutir sobre os
problemas da escola, na tentativa de encontrar alternativas viáveis para que sua
intencionalidade se efetive), pode cumprir este papel, no sentido de nortear as ações do
professor iniciante e/ou novato na escola, pois,

[...] ao se constituir em processo democrático de decisões, preocupa-se em
instaurar uma forma de organização do trabalho pedagógico que supere os
conflitos, buscando eliminar as relações competitivas, corporativas e
autoritárias, rompendo com a rotina do mando impessoal e racionalizado da
burocracia que permeia as relações no interior da escola, diminuindo os
efeitos fragmentários da divisão do trabalho que reforça as diferenças e
hierarquiza os poderes de decisão. Desse modo, o projeto político pedagógico
tem a ver com a organização do trabalho pedagógico em dois níveis: como
organização de toda a escola e como organização da sala de aula, incluindo
sua relação com o contexto social imediato, procurando preservar a visão de
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totalidade. Nesta caminhada será importante ressaltar que o projeto político
pedagógico busca a organização do trabalho pedagógico da escola na sua
globalidade (VEIGA, 1998, p. 3).

Podemos concluir que um trabalho da equipe gestora, no sentido de aproximar a
professora iniciante da realidade escolar e da comunidade, apoiando-se no PPP faria
toda a diferença nas experiências vivenciadas no início de carreira na escola. E, é o que
foi feito onde Thaís atua: como parte da equipe gestora, utilizou-se dos
instrumentos/documentos que norteiam as ações no cotidiano escolar para aproximar a
professora da realidade do universo em que atuava. O PPP teria sido vital, se utilizado
na primeira escola onde Roberta iniciou sua carreira, pela coordenadora, no papel
central de formadora, para que a professora pudesse situar-se, pautando suas propostas
da sala de aula, à concepção da instituição. Este é o papel da escola, assumir a
responsabilidade pelo processo formativo do professor, seja iniciante ou não.
Segundo Pinto (2016), o trabalho na escola é marcado pelas proposições feitas
no PPP, portanto as educadoras devem conhecer para contribuir, expressando também
suas crenças e concepções, apontando para a importância deste instrumento e de seu
cumprimento (onde estão expressas propostas coletivas da escola, refletidas a partir do
conhecimento da equipe em relação às necessidades das crianças), atrelado aos estudos
teóricos e saberes das educadoras. A autora, que narrou sua experiência como
formadora na escola, numa perspectiva de narrativa de experiência do vivido em
educação, explicita que

A partir do momento que as novas educadoras iniciam o trabalho na escola, a
intenção é de proporcionar um ambiente acolhedor, para que se sintam
pertencentes a ele, pois essa sensação de pertencimento potencializa a
aproximação e a afetividade, afetividade essa não só em relação às crianças,
mas também entre os adultos. Um momento marcado pela busca de acolher
as educadoras e auxiliá-las na resolução dos conflitos existentes no espaço
educacional (PINTO, 2016, p. 69).

Retomo aqui a história vivida por Roberta na primeira escola, onde não havia
diálogo, nem planejamento; onde todos apenas ouviam os recados; e percebo o quanto
se difere do previsto na legislação, e da experiência narrada por Pinto (2016), vivida em
uma escola de educação infantil do interior de São Paulo.
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Roberta: Planejamento não tinha! Não tinha planejamento... Imagina, a
gente volta uma semana antes! (falando sobre a primeira escola) Essa sala
de 3º ano (fala da segunda escola) foi feito um planejamento, a Joana, que
pegou o terceiro ano, também falou: “não Roberta, vamos fazer o
planejamento”, isso porque eu ia ficar um mês (olha a diferença), é vamos
fazer, tenho essas e essas atividades, o que a gente pode fazer para trabalhar
parecido? Ali (primeira escola) não tinha planejamento, era cada um
trabalhando do seu jeito. Aí fui questionar a coordenadora: Ah! É que aqui
já está todo mundo acostumado, então todo mundo já faz do seu jeito.
Comemoração não tinha, e quando tinha, era aquela coisa para tirar foto
para mandar para a Secretaria da Educação para aparecer. [...] É um lugar
que não tem vida...[...]As pessoas que tiveram contato comigo, a Eduarda e a
Fabiana sabem, eu fiquei traumatizada. Sabe o que é você levantar de manhã
e falar: eu tenho que ir para aquele circo dos horrores? Era eu! Foi difícil
eu levantar, eu tinha muito desânimo, aí quando eu deixei a sala, eu falei: já
vou deixar. Olha que eu não me apeguei muito às crianças, eu vou deixar,
mas eu não quero mais isso para minha vida, eu vou deixar ... Aí né, a
Fabiana, a Eduarda, a Mariana que não tá aqui, e algumas amigas, me
ajudaram muito. Aí eu falei: eu vou tentar, só que eu já tinha conversado
com uma amiga minha, a Gabriela; tinha pegado, aí ela acabou saindo
porque ela não tinha pedagogia, ela era só especialista em gestão, e a
Gabriela falou: “Não! Lá na escola Y é ótimo, todo mundo amigo”, só que
eu escolhi a creche , eu não sabia que a creche era direção da escola Y. [...]
Aí eu pensei assim, eu vou escolher uma licença maternidade até agosto, aí
se eu não gostar, pelo menos é até agosto, quando eu cheguei na Y eu
cheguei até emocionada.
Fabiana/formadora: Eu dizia: calma, que é outra coisa, e a Roberta falava:
É assim mesmo? Eu dizia: Rô, não são todos os lugares... Eu pensava: acho
que ela não está acreditando; estava tão complicado, que talvez ela não
acreditasse no que eu estava dizendo. E em aula também, eu acho que eu
sempre levava para vocês, que depende muito da equipe gestora...
Roberta: Eu mobilizei todo mundo...(Risos) Você acha que eu iria chorar
sozinha? Não, não, não! (risos) Era com a Fabiana todo dia! Todo dia não,
porque eu sabia que ela tinha muitas atribuições. Era muito com a Má P. A
Má P. me ajudou muito! Era muito com a Má B. também... Então assim, você
começa a ficar aflita...
Fabiana/formadora: A buscar fora um apoio, porque dentro você tenta,
porque dentro que você deveria ter, não tem.
Roberta: Eu convidei para participar do grupo, a Kelly. [...] A Kelly sofreu
muito, e ela ficava assim pra mim: Não me deixa. Não desiste. Fica comigo.
Só que assim, eu ficava nessa aflição de não deixar ela, mas eu também
estava ficando doente, porque eu não dormia, não comia direito, eu via
minhas crianças de primeiro ano com aquela cara de educação infantil, e
tinha que ser forte! Não dá colher de chá não, não dá colher de chá porque
senão eles montam em você. Aquelas professoras atrás [...] e a direção
proibiu elas de vistarem a agenda, proibiu elas de arrumarem armários. Elas
ficavam lendo livros que não tinham nada a ver: livro, livro... (Áudio
MPSH0013 – Abril/2016)

No desabafo de Roberta, há indícios de que não havia um grupo que
oportunizasse o estabelecimento de vínculos na primeira escola onde iniciou, onde lhe
foi atribuída uma turma de alunos para o ano todo. E, ao questionar sobre o fato de não
ter planejamento, o que indica que a professora estava sentindo a necessidade de apoio
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para desenvolver seu trabalho, a coordenadora foi categórica, como já referido, ao dizerlhe: Ah! É que aqui já está todo mundo acostumado, então todo mundo já faz do seu
jeito. Então questiono: e o acolhimento aos professores iniciantes e/ou novatos na
escola? Mas, também: E o planejamento como é previsto?
Se pensarmos sobre o que é previsto na LDBEN (Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional nº 9.394/96), relativo a planejamento, no artigo 12, institui-se que

Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu
sistema de ensino, terão a incumbência de: I. Elaborar e executar sua
proposta pedagógica; e VI. Articular-se com as famílias e a comunidade,
criando processos de integração da sociedade com a escola (BRASIL, 1996,
p. 6 – grifos meus).

Já, no artigo 13, quanto aos docentes,

[...] incumbir-se-ão de: I. Participar da proposta pedagógica do
estabelecimento de ensino; II. Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo
a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; VI. Colaborar com as
atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade.
(BRASIL, 1996, p. 6)

Em relação à gestão,

[...] os sistemas de ensino definirão as normas democráticas do ensino
público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme
os seguintes princípios: I. Participação dos profissionais da educação na
elaboração do projeto pedagógico da escola; II. Participação das
comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes
(BRASIL, 1996, p. 6 – grifos meus).

Com o relato de Roberta, penso em minhas aulas da disciplina de Planejamento
Educacional na formação inicial, onde buscamos na LDBEN o que está previsto sobre
as formas de elaboração e implementação do planejamento, em seus diferentes níveis
(sempre envolvendo os professores, demais funcionários, alunos e comunidade), e faço
a ressalva das parcerias com a sociedade civil, tecendo um trabalho articulado com a
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rede de serviços do município, a partir de um olhar democrático da equipe gestora. E,
ouvindo a professora, ainda nos momentos de desabafo nas redes sociais, quando ela se
desesperou e buscou apoio, me sentia muito mal, pois parecia-me que tudo o que eu
dizia, no contexto daquela disciplina, era utopia.
Estudamos, inclusive, na disciplina de Planejamento, um artigo “PPP – Projeto
Político Pedagógico: utopia ou realidade? (MALHEIRO, 2005). Essa pesquisa aponta
para a autonomia atribuída às escolas, mas que, apesar desta, os dados revelam que o
exercício desta autonomia não é bem compreendido, e que, ao buscar por informações
sobre esse instrumento de planejamento (PPP), que colabora para a definição da
identidade de cada escola, e desenvolvimento de seus projetos, era visto apenas como
um meio burocrático (sendo elaborado pela coordenação, em alguns casos pela
coordenadora com apoio da direção), mas sem envolvimento dos professores,
comunidade e alunos; e, por fim, arquivado. Alguns professores desconheciam o teor do
PPP da escola em que atuavam. Este estudo foi realizado no município do Rio de
Janeiro, em escolas da rede privada e pública.
Utilizo este artigo nas discussões da disciplina mencionada, pelo fato de muitas
alunas no início me perguntarem se não é utopia o PPP, visto o que experienciam nos
estágios nas escolas. E esta pesquisa de Malheiro (2005), aponta para uma realidade, em
que nem sempre este documento se efetiva na prática. Os dados aqui revelados sobre a
forma como se planejava na primeira escola de Roberta, apontam para a ideia de que
este documento não era efetivo/vivo na escola, já que cada professor estava acostumado
a realizar o seu planejamento. A fala da professora dá pistas de que as ideias de
processo coletivo de decisões, envolvimento dos atores ligados à escola, era algo
descartado, não vivenciado ou compartilhado.
Acredito que esta escola tenha o PPP, pois a rede de ensino enviou às escolas há
três anos um material formativo para que os gestores (re)elaborassem com os atores que
devem estar envolvidos no processo, inclusive com slides para apresentação, para um
trabalho articulado com a equipe. Porém, as falas de Roberta revelam que nem sempre
os professores iniciantes e/ou novatos possuem acesso.
Na segunda escola, a escola Y, vinculada à creche onde Roberta ficaria apenas
um mês, uma professora prontificou-se a dividir suas ideias com ela, que era iniciante,
de forma a caminharem juntas. Essa história nos leva a perceber que havia um
diferencial na forma como foi acolhida nesta última escola, onde atuava a coordenadora
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que diz neste capítulo que a equipe gestora precisa acolher o professor que chega; que
ele deve conhecer os projetos da escola; saber o que fazer com cada instrumento de
planejamento e avaliação de que a instituição dispõe; de que a formação inicial não dará
conta disso, pois é no cotidiano da escola que isso acontecerá.

Não consigo neste momento deixar de comparar a postura das profissionais
(gestoras) de ambas as escolas, e concluir quão distintas são, e imagino para
a escola Y um cenário onde todos conseguem encaixar-se, constituindo uma
cena bonita, um grupo. E, na primeira escola, denominada aqui por Roberta
de circo dos horrores, aquela fotografia borrada, escura, com uma pessoa
olhando para um lado, outra para um celular, mais uma aparecendo sem
querer na cena e sendo capturada sua imagem enquanto passa... Enfim, uma
cena onde nada se relaciona a nada, ou se encaixa ao cenário (Diário de
Campo da formadora - Maio/2016).

Esses dados revelam que há escolas que acolhem e outras que não o fazem. E
talvez eu possa dizer que revelam que há escolas que utilizam da autonomia que
possuem, do que está previsto na LDBEN, para desenvolver um trabalho coeso, de
qualidade, (desde o acolhimento aos professores iniciantes e novatos até o envolvimento
de todos os atores no processo de planejamento e desenvolvimento das ações
educativas). Ao contar para as demais professoras do grupo sobre Thaís, Roberta
relembra sobre o encontro com a coordenadora, e o apoio recebido:

Roberta: É muito assim: você dá esse passo, você vai pra esse lado! Ela não
fala o que você deve fazer. Não, ela te encaminha...
Fabiana/formadora: Ela encaminha e apoia...
Roberta: Ou ela dá sugestões: Olha Roberta, eu trouxe aqui pra você, mas
você... (imita a coordenadora) Desse jeitinho! Sinta-se à vontade pra fazer
ou não, mas é uma sugestão... Porque ela viu que eu cheguei muito aflita, eu
olhava para a Rebeca, meu olho enchia de lágrima...
Ana Cláudia: Lá onde eu trabalho, não tem nada disso, ninguém acompanha,
ninguém ajuda, ninguém dá dica, eu tenho que me virar nos trinta, entendeu?
E assim, elas cobram! Como você vai cobrar uma coisa que você não
oferece? Entendeu? E assim, que nem como a parte da sala de aula, é bem
tranquila, porque tem um apostilado, e eu tenho também alguns livros que eu
comprei.
Júlia: Vc tem que ter um objetivo...
Ana Cláudia: Então, você faz uma brincadeira ali, você já tem que emendar
numa outra brincadeira, eu tenho que imaginar, pesquisar... Nossa, dá muito
trabalho!
Roberta: E essa função, eu acho, é do coordenador pedagógico, é ajudar.
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Roberta: E a escola X, gente, é uma escola; tem outras iguais... Não sei...
Mas a Thais, gente, se vocês vissem ela falando... Eu estou aqui pra te
ajudar... Eu sou professora igual a vc... Ela fala isso...
Júlia: E ela sentou comigo e falou: esse é o currículo, mas não se apavore,
que eu tô aqui...
Ana Cláudia: Que benção! (Áudio MPSH0013- Abril/2016)

E foi desta conversa que foi surgindo a ideia da presença de Thaís no grupo, que
aconteceu conforme já narrado por mim...

Quando penso na importância do acolhimento aos professores, penso
também nos alunos, pois um está atrelado ao outro. Quando o grupo
estabelece um vínculo, desenvolve projetos articulando ações entre turmas,
com parcerias, apoio da equipe gestora, os educandos serão contemplados,
desenvolvendo-se através de um olhar para as peculiaridades de cada um, de
cada turma.
Porém, quando a equipe gestora ou os professores aceitam que a equipe
desenvolva um trabalho pedagógico de forma isolada, sem estudos e
planejamento coletivos, sem diálogo ou reflexões, apenas cumprindo
protocolos e passando uma visão de escola perfeita, é preocupante. Onde
entra o papel do supervisor de ensino? Como a equipe técnica da secretaria
de educação acompanha o trabalho desenvolvido nas escolas? Como as
gestoras respondem e apresentam o trabalho quando recebem visita de
supervisão? (Diário de Campo da formadora - Abril/2016)

No dia em que Roberta chegou à escola, que seria sua segunda experiência na
carreira docente (não mais uma iniciante na escola, mas na carreira), estava muito
apreensiva. E, ao conversar com a diretora, ficou com os olhos cheios de lágrimas,
devido à tensão vivida em sua primeira experiência. Porém, foi acolhida.

Quando eu cheguei na escola, quem veio me receber foi o Caio, da
secretaria, e assim, eu já percebi a diferença na secretaria. É uma coisa
impressionante, o secretário da escola já foi diferente, seja bem-vinda em
nossa escola, entra aqui que eu vou te apresentar pra Rebeca, a diretora. Aí
ele entra tal... Nossa! Muito acolhedor! Aí eu fui conversar com a Rebeca, só
que na hora que a Rebeca falou senta fica à vontade, eu já olhei assim pra
ela... (cara de choro) Eu sou chorona, meu olho encheu de lágrima. Ela:
“não, não fica assim, olha a gente vai te ajudar”; mas eu não falei da outra
escola, falei que eu tinha vindo de uma escola que não tinha me adaptado,
mas nem falei a escola porque até então a gente fica receosa, né? De falar. E
também parece fofoca, é feio. Ela: “não, fica tranquila”... Aí ela falou assim
pra Ana Lúcia: “Chama a Thaís.” Ela já percebeu... A Thaís veio, aí ela foi
conversando comigo, ela falou: "Olha, não vou mentir, não é uma turma
fácil, uma turma bem indisciplinada, eles estão muito sem referência porque
está mudando muito de professor, já era março...
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A Thaís sentou comigo: é isso, e isso daqui é o currículo... Mas olha, você
não vai fazer desse jeito, você vai poder fazer isso, isso... Pega o essencial,
veja o que é essencial em cada coisa... Aí nossa...
Fabiana/formadora: Você teve esse acolhimento lá no início, assim?
Professora Roberta: No Limãozinho?
Fabiana/formadora: Não... Na outra.
Roberta: Imagina!!!
Fabiana/formadora: De falar como era a sua turma...
Roberta: Imagina!!! De jeito nenhum!!!
Eduarda: Nossa essa coordenadora é boa mesmo hein? A minha só
reclamava de papelada. Falava: Muita papelada!!! (Áudio MPSH0013Abril/2016)

No grupo, por parte das demais professoras, e da minha parte também, Thaís era
conhecida, visto que pudemos acompanhar desde o primeiro encontro as histórias de
Roberta e Júlia, cuja coordenadora acolhedora era a protagonista. E eu já a conhecia
desde as trocas com Roberta em rede social. Já tinha sido apresentada a ela em um curso
na S.M.E – Secretaria Municipal de Educação, ainda que apenas com um “oi”, mas com
uma introdução de Roberta sobre ser aquela a coordenadora maravilhosa da qual tanto
falava.
A participação de Thaís no grupo foi marcante para refletirmos sobre a
importância do papel do coordenador pedagógico como parte da equipe gestora da
escola (na formação do professor, articulação da proposta pedagógica e do acolhimento
aos iniciantes e/ou novatos neste contexto). O relato da professora Roberta, nos indica
que o papel da equipe gestora na articulação do trabalho pedagógico desenvolvido na
escola é de suma importância.

São relevantes os momentos de diálogo para a

elaboração da própria prática, sustentados por um profissional que valoriza o trabalho
desenvolvido e contribui para que cada professor descubra suas habilidades, tenha
espaço para dizer sobre o trabalho que desenvolve e dificuldades encontradas, podendo
articulá-lo ao contexto escolar (de acordo com a concepção da escola; perfil dos alunos;
dentre outros aspectos que devem ser considerados ao desenvolver seu papel enquanto
professor). E o acolhimento, uma prática valiosa, visto que assegura ao professor que
chega à escola (de que está amparado pela equipe gestora, que proporciona um
momento em que ele pode dialogar, falar de seus receios, conhecer a turma com a qual
vai trabalhar, saber algo sobre a concepção de educação da escola). E até chorar um
pouquinho se quiser...
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Cassão (2013) em sua pesquisa de mestrado aponta o quanto seria valiosa a
criação de programas de acolhimento do professor iniciante junto às escolas e
instituições de educação. Ao investigar um grupo de professores iniciantes, percebeu
que aqueles que chegam à escola, no início de suas carreiras, vivem conflitos por não se
sentirem preparados para ocupar determinado espaço, no aguardo de ações e práticas de
acolhimento da equipe gestora e demais profissionais, de forma a se sentir parte da
equipe.
Mariano (2006b) faz alguns apontamentos dizendo sobre sonharmos como
professores iniciantes com um lugar em que tudo estará certo, porém, nem sempre será
desta forma.

Sonhamos com a estreia! Vivemos uma grande expectativa e somos tomados
por uma grande ansiedade antes de subirmos ao palco pela primeira vez.
Achamos que vamos encontrar cada parte do cenário no lugar exato de
nossos sonhos, que os atores e atrizes mais experientes vão nos receber de
braços abertos e nos ensinar todos os macetes da profissão. Pensamos que a
nossa plateia estará sempre sorrindo e atenta à nossa fala. Será que é mesmo
isso que encontramos? Arriscamo-nos a dizer que, em grande parte das vezes,
não! Acontece de os atores mais experientes nos olharem desconfiados,
pensando que queremos tomar o seu lugar. Também acontece de dizerem que
não temos a experiência, não temos “bagagem” para improvisar quando a
peça assim o pedir e que estamos cheios de sede, achando que o que
aprendemos nas oficinas de atores é suficiente. E eles, já calejados pelas
apresentações cotidianas, nos dizem: acalmem-se... esperem um tempinho e
verão se ainda estarão com esse fôlego todo! Mas é importante ressaltar que
nem todos os atores experientes agirão conosco dessa maneira desconfiada e
pouco acolhedora... (MARIANO, 2006b, p. 19 - destaques do autor).

Em uma de nossas conversas no grupo sobre a primeira experiência de Roberta
(negativa), quando falava sobre a falta de apoio, eu disse:

Fabiana/formadora: Equipe nada né?
Roberta: Nada... A equipe era só chegar. Eu vou para falar dos recados e as
professoras sem dar um piu, não é que nem a Rebeca (gestora da escola Y)
que senta com a gente para tomar café, não é, ela foi lá (diretora da escola
onde teve experiência ruim), ela passou todos os recados, todas as
informações, todo mundo ficou quieto, escutou e ela foi embora (Áudio
MPSH0013 – Abril/2016).

Outro fator relevante, e que se apresenta nesta discussão acerca das experiências
do professor iniciante na escola, é o que representou para as professoras Júlia e Roberta
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a atuação de Thais (profissional que exerceu suas funções com critério, cuidado,
acolhendo-as na chegada à escola), papel central na figura da coordenadora pedagógica.
Foi no exercício da proposta das demandas do grupo, por envolverem questões
relacionadas à dinâmica apresentada pelas professoras, num processo que exercitou o
olhar para o outro, a escuta, a troca; a partir da palavra de cada uma, que decidimos
receber Thais no grupo.

Na Secretaria Municipal de Educação de meu município, assim como em
muitos outros, investem na formação dos coordenadores/ formadores nas
escolas, há uma nova configuração das reuniões de formação (enquanto
espaços/tempo formativos). Porém, há, ainda, formadores que não possuem
habilidades sociais capazes de agregar um diferencial em suas ações
formativas, que possam ir além do pedagógico no contexto da escola.
Existem ainda, gestores que possuem dificuldade em relacionar-se. Então me
pergunto: Como estes profissionais desenvolverão um trabalho de impacto
positivo no desenvolvimento pessoal dos alunos, sendo que ainda não
desenvolveram seu próprio potencial para relacionarem-se com os
professores, que atuam em sala de aula? (Diário de Campo da formadora Abril/2016).

Quando Thaís começa a falar de sua trajetória como coordenadora, aplaudo
mentalmente. Suspiro. Sorrio. Sinto alegria... Seu perfil está muito ligado ao trabalho
desenvolvido em projetos sociais. Possui um olhar para a realidade das demandas
sociais instaladas na escola. Um olhar voltado para os professores, atuando na acolhida
dos professores novatos. No quadro de professores da escola onde Thaís era/é
coordenadora, 65% do quadro de professores é de rotatividade. Apenas 35% são
efetivos. Portanto, a coordenadora desenvolveu estratégias para acolher estes
professores que chegam todos os anos. Nem todos são iniciantes; há professores da
rede, efetivos em outras escolas, que dobram período. Há casos de contratados e
efetivos em início de carreira na escola; caso de Júlia e Roberta. Eram contratadas e
estavam em início de carreira e na escola quando passaram pela escola de Thaís. Porém,
independentemente de serem iniciantes ou não, todas as professoras que chegam à
escola da coordenadora, são acolhidas no sentido de conhecerem o trabalho
desenvolvido neste contexto, para uma articulação de seus conhecimentos ao trabalho
desenvolvido pela escola.
Sabemos que a formação inicial produz ecos na ação do professor no contexto
escolar, o que pode possibilitar ou dificultar as ações do docente em início de carreira.
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Da mesma forma que a formação contínua, que pode apresentar-se como uma aliada ou
não no processo formativo-reflexivo. O professor iniciante, como todo profissional em
início de carreira, apresenta dificuldades ao ingressar na profissão, porém, com apoio da
equipe gestora, e de seus pares no contexto escolar, pode constituir-se professor ao
longo de sua jornada na educação, repensando sempre suas ações a partir de momentos
que permitam uma articulação da teoria com a prática, a fim de refletir sobre sua própria
ação. Um trabalho de parceria entre os segmentos presentes na escola.

[...] acho que todo professor deveria passar um pouquinho pela
coordenação, toda coordenação passar um pouquinho pela direção, enfim,
tudo ser uma coisa só, e é isso... Porque é um trabalho interligado. Meu
trabalho depende do seu (professora) e o trabalho da Rebeca (diretora da
escola onde Thaís atua) depende do meu, entendeu? Então assim, esse é um
trabalho coletivo, a escola para ter sucesso precisa de todo mundo
trabalhando junto para construir o projeto político pedagógico, de fato,
junto. (Thaís- áudio MPSH015 - Maio/2016)

Thaís aborda uma questão muito significativa do ponto de vista de um grupo, de
uma equipe: que as ações são (ainda que em dados momentos independentes
efetivamente) interligadas, pois correspondem à concepção de educação que o “grupo”
tem, estão relacionadas às metas, objetivos e projetos desta equipe. Uma relação
orgânica, que se converte em um trabalho coletivo. No contexto da escola, para que se
revele a imagem de um grupo unido por laços sociais, é necessário que haja a
articulação da equipe gestora, que tem papel decisivo e determinante para que as ações
de todos os envolvidos no processo possam interligar-se, iniciando pelo acolhimento,
que está estreitamente ligado a todas as questões alavancadas para o desenvolvimento
do trabalho.
Este acolhimento envolve mais do que um belo sorriso e um seja bem-vinda,
mas trabalhar e desenvolver estratégias para que o professor se sinta parte da equipe;
compreenda qual o trabalho desenvolvido na escola; tenha a equipe gestora e o corpo
docente como parceiros. Enfim, o acolhimento envolve suporte técnico, numa versão
não poética da palavra.

[...] a gente não sabe a diferença que faz, porque a gente não sente. Mas da
mesma forma eu hoje, aqui, quando ela (Roberta) me falou. E eu disse: Mas
você me chamou, eu fui citada? Ah, Thaís, eu falei porque você me acolheu!
Gente, olha só, a gente fica... Chega na Secretaria da Educação: mas o
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resultado, mas o resultado não está indo, mas, nossa, olha que aumento, nem
foi significativo, deveria ter sido melhor... Aí você escuta isso e poxa!! Eu fiz
diferença, eu fiz diferença, se eu fiz, então é porque em alguma coisa estou
servindo, então vocês servem sempre para alguma coisa, e o nosso trabalho
tem que ser um trabalho em conjunto, é um trabalho aliado (Thaís - áudio
MPSH015 - Maio/ 2016).

Diante deste olhar, de que todos formam um grupo, é que o acolhimento
possivelmente ocorre, porque tem um momento preparado para que as situações
acolhedoras se desenvolvam. A equipe gestora tem um olhar que valoriza as ações de
todos. O olhar está voltado (a partir do macro, para o micro), para os acontecimentos
que se dão no contexto em que a escola está inserida, com o corpo docente de que
dispõe, com os alunos que atende. Há um olhar humanizado no tocante às pessoas
envolvidas. E, neste contexto, não há figurantes; todos são importantes. E o resultado é
o que se revelou no encontro com Thaís, que sensibilizou a todas.
Thaís quis ler algo que pudesse traduzir sua concepção de equipe, que se
aproximasse daquilo que ela entende que deva ser um trabalho em grupo, e fez a leitura
de um poema.

Tecendo a manhã18
Um galo sozinho não tece uma manhã:
ele precisará sempre de outros galos.
De um que apanhe esse grito que ele
e o lance a outro; de um outro galo
que apanhe o grito de um galo antes
e o lance a outro; e de outros galos
que com muitos outros galos se cruzem
os fios de sol de seus gritos de galo,
para que a manhã, desde uma teia tênue,
se vá tecendo, entre todos os galos.
E se encorpando em tela, entre todos,
se erguendo tenda, onde entrem todos,
se entretendendo para todos, no toldo
(a manhã) que plana livre de armação.

18

João Cabral de Melo Neto inaugurou um novo modo de fazer poesia em nossa literatura. A essência de
sua atividade poética mostra a tentativa de desvendar os elementos concretos da realidade- por Dudu
Oliveira. Neste momento a coordenadora apresenta um poema que possui estreita relação com os diálogos
disparados no grupo, e com a síntese da mensagem que quer deixar às professoras.
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A manhã, toldo de um tecido tão aéreo
que, tecido, se eleva por si: luz balão.
João Cabral de Melo Neto

Após socializar o poema, Thaís tece uma interpretação relacionada às suas
vivências como coordenadora (ao fato de ser só um galo), na tentativa de que as
professoras pudessem refletir que elas também (são só um galo), mas que (unindo os
cantos), vão somar forças. Em sua fala, evidências de que sua visão está relacionada à
crença de que um trabalho coletivo é necessário e significativo.

Então assim, eu só sou um dos galos no meu canto, e aí para eu acordar todo
mundo, só a minha força não dá. Então eu preciso de todas as outras forças.
Então é assim que eu me sinto na coordenação. É... Seria legal se vocês
como professoras, também se sentissem como um galo, mas com um canto
que vai fazer a diferença, que precisa do canto do outro companheiro para
fazer uma força maior. Nós precisamos de todos, nós somos juntos... Juntos
nós somos mais fortes! Juntos... E assim, é legal, saber que eu fiz, que eu
pude fazer diferença, porque o meu objetivo é esse. Meu objetivo não é ser
melhor que ninguém, ou ser ótima, ou ser premiada por isso, ou por ter sido
uma ótima professora. Porque eu não sei se eu fui, não fui reconhecida
durante muito tempo. Mas aquilo que as pessoas falavam não era aquilo que
eu sentia... Eu sentia que alguma coisa estava fazendo pelos meus alunos e
eu realmente fiz. Então assim, se lá dentro eu não fui útil, e se fora eu estou
sendo, vamos aproveitar naquilo em que vou ser útil e vou poder... (Thaís áudio MPSH015 - Maio/2016).

Socializo o que senti com a presença da Thaís no grupo, que ficou registrado no
diário de campo:

Pensando na trajetória das professoras até este momento, no grupo, em
minha trajetória como professora, também formadora, sensibilizo-me muito
com a Thais, com sua história e trajetória profissional, com sua
disponibilidade em estar presente neste encontro, e procuro de alguma forma
expressar e pontuar tudo que vai em meu pensamento e tudo que sinto diante
do que ouvi... (Diário de campo da formadora- Maio/2016).

Trago também as minhas considerações gravadas, nesse mesmo encontro,
porque dizem da transformação a partir do outro, que acontece nas relações, entre os
galos que cantam com outros galos... Percebo uma forte identificação da minha postura
como formadora, com a de Thaís, ao pensar sobre a potência da dimensão humana para
o trabalho com um grupo. A consideração do outro.
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Fabiana/formadora: Eu queria falar um pouco do que eu senti do encontro...
Mas mais especificamente da Thaís aqui hoje... Quando ela coloca: Nossa,
mas você me citou? Eu, o que eu fiz? Fiz... Nossa que legal, que bom saber
que eu fiz a diferença... E eu, depois de te ouvir aqui, estou até um pouco
sensibilizada por inúmeras questões. Estou na educação, atuo em sala de
aula e hoje eu estava muito sensibilizada com um aluno e aí você vem com a
história da Valéria, que também mexeu comigo e eu senti que é muito mais
que isso, a sua figura, entende? Por todas as questões que você colocou aqui,
por todos os apontamentos que você fez desde o início da sua carreira até
hoje, você coordenadora, além do trabalho... do profissional... É isso, sua
função, você tem que fazer... E de enxergar qual é a tua função também, mas
tem o humano... Existe a transformação, mas a gente tem que trabalhar essa
transformação. Mas se nós não nos transformamos, se nós não somos gente,
como fazer isso? A escola é uma empresa, você reconheceu que sim, porém,
constituída de pessoas, de seres humanos, que estão ali para se acolher. Um
galo aqui, outro galo ali, todos os galos cantam, todo mundo tem voz e essas
vozes se entrecruzam. Então eu senti isso, muito forte, e eu sofro muito
também como você sofreu nessa primeira escola em que a diretora dizia que
era uma empresa, que você não tinha perfil... Eu acho que o diferente, o
humano, incomoda aqueles que são robotizados, e aqueles que seguem a
massa e a manada. E quando um sai da manada e não segue a massa, ele é
crucificado, ele é malvisto, ele é esquisito, ele não é bom! E eu tenho paixão,
alegria e contentamento quando encontro pessoas assim como você, que são
raras. Então quando você pergunta para Roberta se você fez a diferença... E
como! Você fez toda a diferença e não é só pra Roberta, e a gente sente nesse
vídeo, (apresentou um vídeo, informalmente, do jardim que fizeram na escola
com as crianças) a energia da escola: nas plantas, na forma em como elas
estão dispostas, na alegria de cada criança que está passando por aquele
ambiente que não seria o mesmo sem o jardim, porque o ambiente influencia
em como eu me sinto, em como eu ajo no lugar, enfim, e o ambiente é o
reflexo das pessoas que fazem parte dele... Então assim... É um círculo, não
é? A gente vê que você e a sua equipe são pessoas que estão fazendo a
diferença, e isso me dá uma alegria tão grande... Esse olhar para o outro,
cuidado com o outro, eu acho que esses contatos vão deixando muitas
marcas na gente... Com certeza, você, a Rebeca, as pessoas que passaram
por vocês, (digo para Roberta agora) deixaram marcas que vão te constituir
a professora Roberta, mas também a pessoa Roberta. Não dá para
desvincular essas questões do profissional com o pessoal, isso sempre cruza,
não adianta, a gente leva e carrega com a gente no dia a dia, e isso deu para
sentir muito na fala da Thaís... Quando ela fala: eu acho que sou uma
coordenadora assim, porque eu vivi tal coisa lá atrás e então hoje eu sinto
necessidade de... Parece-me que também não é só isso, porque é seu... Você é
assim... (Áudio MPSH015 - Maio/2016).

Percebo hoje, com o desdobramento do olhar da Fabiana pesquisadora e da
Fabiana formadora o movimento causado por Thaís (o círculo, como diz), como um
fator de grande importância na escola, visto que a ação de cada profissional influencia
no todo da escola. Todos se beneficiam da postura da coordenadora, até chegar à sala de
aula, na vida do aluno, no ambiente escolar. A coordenadora marcou Roberta enquanto
pessoa e profissional. Neste círculo, a professora leva consigo, para onde quer que vá, o
que a constitui após esta experiência, que irá influenciar outras pessoas e que, com
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certeza, fará dela, outra. Martins, Souza e Oliveira (2017) colaboram para essa
afirmativa, ao indicarem que os professores necessitam de apoio, tempo, oportunidades,
diálogos, parcerias e compreensão no contexto escolar.
A oportunidade de dialogar com a coordenadora Thais, também desencadeou em
mim, formadora do grupo, uma série de questões. Trago um fragmento que diz de como
Thais me provocou:

Fica muito evidente que a formação inicial dificilmente vai dar conta de que
um professor inicie sua carreira pronto para desenvolver suas atribuições na
escola. Como formadora de professores, penso que a metodologia em sala de
aula deva estar muito próxima do que é vivido nas escolas. Uma das
questões a ser pensada, é relativa aos estágios, pois nem sempre os
iniciantes terão uma Thaís na escola. O olhar para a formação inicial,
permitindo o estar na escola e interagir neste espaço, se faz necessário. A
coordenadora relata que não é fácil sua ação com todos os professores; há
resistências. Porém, reflete e faz com que o professor reflita também sobre
sua ação, para que o processo de desenvolvimento da aprendizagem ocorra.
Age como mediadora neste processo sem perder o foco que é o aluno, mas
trabalhando também as mudanças de olhar do professor em relação ao
aluno. Pensa no professor como uma pessoa que traz consigo uma bagagem
de vida, além da profissional. Não dissocia o professor-pessoa do professorprofissional. A mesma visão que, enquanto educadores devemos ter dos
alunos, dos pais. Essa é uma dimensão que me toca, e ultrapassa o saber
técnico, ao agregar às suas ações junto aos professores, de forma a trazê-lo
para a realidade do contexto vivido na escola, de forma que antes de sermos
professores, somos humanos (Diário de Campo da formadora- Maio/2016).

Minha escrita me leva a entender que da mesma forma que Thaís ocupa o lugar
de mediadora no processo de formação na escola, isto também acontece comigo como
formadora do grupo de professoras iniciantes quando proponho uma formação que
quebre paradigmas; busco um deslocamento de olhar das dificuldades para as
possibilidades; promovo situações de reflexão a partir de leituras que ampliem o olhar;
aponto para modelos positivos que podem seguir, unindo os gritos de galos com outros
galos. Enfim, percebo ao olhar para quem somos como formadoras, que acreditamos
numa formação que tem como aliada as dimensões técnica e humana. Minha concepção
formativa fica explícita quando falo dos atributos formativos de Thaís como uma
identificação com minhas práticas formativas e como uma prática na qual acredito ser
importante na educação.
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4.1.3 Alunos que acolhem
Lembro-me claramente dos momentos de acolhida com meus alunos, sempre tão
carinhosos, capazes de transformar momentos difíceis no início da carreira, em
situações tão leves e enriquecedoras de aprendizado. Nem sempre temos a real
dimensão do papel que exercem em nossas vidas, ou que exercemos nas suas, pois o
dia-a-dia no contexto da escola acaba nos desgastando e não prestamos tanta atenção ao
que está acontecendo ao nosso redor. Mas há muitos momentos dos quais consigo
lembrar-me hoje, quando abro álbuns de fotografias de 20 anos atrás, quando busco na
memória, e consigo revivê-las, pois me pego abrindo um sorriso, emocionando-me, por
tanta riqueza vivenciada ao longo de minha carreira.
Os alunos nos marcam e nos acolhem. Dão a certeza, em momento de tanta
insegurança; sinalizam o caminho; fazem com que refaçamos percursos. São como uma
bússola, capazes de orientar para onde devemos ir e sobre onde estamos. No início de
minha carreira, meus alunos foram os alunos-professores, como já referido, aqueles que
me ensinaram como ensinar. Aprendi muito com eles sobre como cada um aprendia e
sobre como eu deveria ensiná-los. Eles me apontavam o caminho, as estratégias, e
juntos descobríamos formas de fazer. Portanto, “Quem ensina aprende ao ensinar. E
quem aprende ensina ao aprender” (FREIRE, 2008, p. 25).
Eu não me sentia tão só em uma equipe que não me dava apoio no momento da
prática ou com reflexões sobre estes momentos, nos encontros de HTPC. Eu sabia,
através de cada aluno, se estava agindo da melhor forma ou não, principalmente quando
me diziam ou escreviam algo que me confortava. Com 25 anos de carreira docente,
tenho muitas recordações de experiências vividas com meus alunos.
Experimento ainda o acolhimento de alunos que hoje são adultos e me
reencontram. Ouvir daqueles que um dia foram crianças (e nossos alunos), o que
pensam ou pensavam sobre nós, enquanto seus professores, no momento em que já
reelaboraram o vivido, e que possuem pleno domínio do que estão falando, é
transformador. Ao fazer esta pesquisa, é impossível deixar de contar sobre o vivido no
processo de escrita desta dissertação (abri/2017) quando, através do Facebook fui
encontrada por uma aluna da 3ª série de 1996. Não me via há 21 anos. Quando fui sua
professora, estava em início de carreira. Era meu terceiro ano na carreira docente.
Reencontrou-me através de uma foto com minha parceira de trabalho, professora do
Maternal II do referido ano. Esta professora, a Kétima, era/é aluna de Pilates daquela
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que foi minha aluna no fundamental I (a Daniele), que cursou Fisioterapia, e hoje tem
uma clínica de Pilates e estética. Soube através da professora (parceira no trabalho), que
Dani me reconheceu na foto, ainda que com dúvidas, pois achava que era para estar
mais velha, e queria saber se aquela Fabiana era sua professora do fusca azul, do
passado, da década de 90. Ao me perguntar sobre isso, a professora disse que parecia,
pela fala da Dani, que eu tinha sido uma professora que marcou a vida dela, e que ela
tinha até uma cartinha escrita por mim em seu diário. Contou que ela estava muito feliz,
acreditando que eu poderia ter sido sua professora.
Eu pude ouvir sua voz de alegria em um áudio enviado pela Kétima sobre a
possibilidade de ser eu mesma... Fiquei muito feliz e emocionada. E em uma das
passagens de sua fala no áudio ela diz sobre como ficaria contente e realizada se fosse
eu mesma. Prontamente me lembrei dela, e fui até o álbum de fotos daquela época, onde
ministrei aulas no estado. Lá estava Daniele, em um passeio que fizemos ao Parque
Ecológico, de outro município. Eu estava brincando em uma gangorra, com muitos
alunos ao redor, e Dani estava entre estes alunos. Enviei para a professora Kétima, e a
certeza que fomos professora e aluna, confirmou-se. Entramos em contato e
conversamos por bastante tempo pelo Messenger. Foi um momento muito especial. Ela
enviou a foto da página de seu diário, onde escrevi para ela, em 1996.
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Figura 6 - Página de diário de aluna

Fonte: Diário da aluna

Esta página de diário, com borda de laços lilás, com uma menina deitada
charmosa como marca d’água, com as mãos no queixo, como quem está refletindo sobre
a vida e ao lado uma figurinha de chiclets da Barbie, revela a menina encantadora, doce
e fofa que era a Dani; minha escrita revela minha relação com ela, mas me faz refletir
também como estabelecia vínculos com todos os meus alunos. Para mim, este texto,
perpetuado no diário da Dani, desde a década de 90, é o retrato do acolhimento dos
alunos à professora Fabiana. Eu não seria convidada a escrever em seu diário se não
fosse querida. Isso me acolhe, tanto tempo depois...
O carinho, suas lembranças por mim, o desejo de me reencontrar... Outra
questão interessante é ter deixado meu endereço, o que remete ao fato de que não
tínhamos as redes sociais (as cartas eram meio de comunicação), ou o telefone. E de que
eu dava uma abertura para a continuidade deste laço que nos unia naquele momento.
Pelo Messenger, após nosso reencontro, contou-me sobre tudo que a constitui
hoje, e disse que faço parte do que ela é, que não foi em vão que ela guardou seu diário
com a cartinha. E fomos conversando, por muito tempo, descobrindo mais (uma sobre a
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outra), conhecendo o novo universo por onde transitamos e nos constituímos. E a
profecia de eu querer saber dela no futuro, registrada em seu diário, cumpriu-se (ela me
contou que sempre se lembrava do que escrevi e isso dava forças em momentos difíceis
vividos por ela). No ano seguinte ao que fui sua professora, mudou-se de bairro e
escola, para uma situação mais difícil de vida, e ela pensava: Um dia saio daqui... E
alcançou seus objetivos, cursando a graduação e exercendo sua profissão. Hoje sou sua
aluna no Pilates, e continuo sendo acolhida, hoje pela Dani professora (profissional
cuidadosa, criteriosa).
Trago essa minha história que foi vivida depois da formação com o grupo de
professoras iniciantes, mas que colabora para dizer das vivências das professoras com
seus alunos, que demonstraram uma importância grandiosa dessa figura em suas vidas
pessoais e profissionais no início da carreira. Também vivi momentos de acolhida pelos
alunos ao longo do início da docência e hoje ainda vivo quando os reencontro. Trago
isso para dizer da grandiosidade desse dado, que está presente em muitas situações
vividas com as professoras durante os encontros formativos, e hoje me levam a
compreender que a acolhida dos alunos nos fortalece para prosseguir em uma profissão
com tantas adversidades.
E, tudo isso para dizer também da importância dos professores na vida dos
alunos. E dos alunos na vida dos professores. Da importância em nos sentirmos
acolhidas por eles, e em acolhermos. O reencontro me fez refletir sobre a vida (sobre
minha trajetória profissional; acreditar que vale todo investimento nas aulas
minuciosamente planejadas; que incentivar os alunos é valioso; escrever para eles
então...), enfim, me senti acolhida por Dani, assim como me senti no passado, através de
muitos alunos, e sinto ainda hoje, no exercício da profissão na formação inicial de
professores e na Educação Infantil.
Ao analisar os dados do grupo de formação de professoras iniciantes, houve
momentos em que ficou em evidência a importância dos alunos na vida das professoras,
como alunos que acolhem e fortalecem a ação docente. Apresento uma fala da
professora Roberta, que diz sentir-se temerosa em sua função como professora, porém,
seus alunos a fortalecem e nem imaginam sobre como ela se sente. Ao ler o diário de
bordo que ela escreveu sobre o encontro anterior, emocionou-se e chorou.
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[...] quando olho meus alunos do 5° ano, penso comigo mesma: vocês não
imaginam a importância que vocês têm na minha vida... (voz trêmula) Vocês
não imaginam o quanto aprendo com vocês, a cada dia, a cada momento...
Ah! Não imaginam... (Choro) Vocês acham que sou o saber absoluto, que
sou segurança; mas não. Tenho medos, muitos medos, mas vocês me
fortalecem, me dão as mãos para caminharmos juntos, mas vocês não
imaginam nada disso... (Roberta - Diário de bordo do grupo - Março/2016).

A seguir, um diálogo estabelecido após a comoção de Roberta, que amplia a
compreensão acerca da importância e do lugar que os alunos ocupam na vida e carreira
das professoras, assim como nos faz refletir sobre a responsabilidade que temos em
relação ao nosso papel como professoras ao sermos vistas como modelo para eles.

Roberta: Você olha aqueles alunos... E é tanto medo que a gente tem...
Ana Claúdia: Insegurança...
Fabiana/formadora: Mas nem sonham...
Roberta: Porque é você e eles... Eles não pensam no resultado que você tem
que entregar, eles não têm ciência disso... Nem eles, nem os pais né? Os pais
também não imaginam essa troca que a gente tem, porque a sala de aula é
um aprendizado, né? Porque você vai tenta de um jeito, tenta...
Fabiana/formadora: É uma relação, uma relação, não é?
Roberta: Passo uma continha de matemática. Eu falo: faz assim, assim,
assado. Eles dizem: Nossa a professora sabe tudo! Eu falo: Não, mas a
professora também erra... Então é bem isso, eles não imaginam a
importância que eles têm na vida da gente...
Fabiana/formadora: E isso tudo que você coloca, mostra o quanto a gente é
frágil. Mas ao mesmo tempo quanta força a gente tem que buscar, porque só
o fato de você estar ali, com aquelas crianças que esperam tudo de você... O
quanto é difícil esse exercício para nós; porque eu sinto isso até hoje. Olha
quantos anos de carreira e senti fortemente quando vim pra faculdade
porque pra mim era um começo...
Roberta: Isso foi difícil...
Fabiana/formadora: Foi muito difícil. Foi muito difícil o aprendizado, e é
ainda. Hoje estou mais segura, com o passar do tempo você vai agregando
experiências e vai mudando. Hoje eu fico mais tranquila para falar, domino
melhor o assunto, mas por quê? Porque já tenho uma bagagem, adaptação.
Ainda é curto o tempo aqui? É. Mas já tem uma experiência. E na escola vou
mais tranquila, porque já é um longo percurso, mas tem a questão da
responsabilidade, e quando você coloca que você sente medo... Por que esse
medo?
Roberta: É a responsabilidade.
Fabiana/formadora: Não é?
Roberta: E você sabe que outro dia eu estava pensando isso e falei nossa
como ser professora é muita responsabilidade né? Porque é muita coisa...
Em tudo! Porque assim, que nem, eu trabalhei como fono, lógico, fono você
vai dar alta quando achar que a criança teve a alta, mas você não está ali,
tipo, construindo uma cidadania, você não tá ali ajudando a criança ter
valores, você não tá!
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Fabiana/formadora: Servindo de exemplo...
Roberta: É... você conversa, você tem a troca, você trabalha muito o
emocional aqui dentro da escola, às vezes você não trabalha porque você
não tem tempo, que na fono você tem dois, é você e a criança, mas a
responsabilidade acho que do professor é muito maior, muito maior.
Julia: E até lembrei de um caso: recebi uma aluna na semana passada,
chegou de fora e essa aluna é uma belezinha e eu cheguei, ela virou de lado
e eu não tinha percebido, tem uma cicatriz da orelha até na boca, de fora a
fora, aí eu cheguei, já recebi, falei: Gente, essa é a Giovana, e apresentei
para a turma tal e ela logo chegou perto de mim e ela quis contar porque que
ela tinha essa cicatriz e ela foi abrindo o coraçãozinho dela e foi falando. De
repente meu olho ficou assim, cheio de lágrima porque ela lidava tão bem
com aquilo, ela falou assim: Eu tenho isso daqui, mas eu tô viva, foi um
cachorro que quase que me matou... A minha vó viu o cachorro me levando
de um lado pro outro, eu tô aqui, eu tenho isso daqui". Foi graças a Deus
que você está aqui para contar isso pra gente! aí eu falei: Giovana, você
quer contar pra turma? Aí ela falou Prô, eu quero, posso contar? Pode!. E
ela foi contando...
Eduarda: Que bonitinha!!!
Júlia: A turma a recebeu de um jeito tão legal... Acolheu totalmente! Porque
talvez em outro lugar ela fosse desprezada por causa daquilo, mas eu falo...
é tanta área que a gente é usada pra ser referência para as crianças, até no
acolhimento, de saber que o diferente, não tem problema...
Fabiana/formadora: Faz parte... E o quanto você influencia nesse sentido, se
você é seletiva, você exclui, você vai instigar as crianças a serem como você,
porque você é referência para eles. Podem observar, que as crianças são
muito parecidas com os professores no dia a dia. Depois de um tempo com
eles, eles vão pegando o jeito do professor.
Ana Cláudia: Eu percebo que eles até imitam a gente, tudo, eles estão
brincando, aí vai uma lá e imita que é a professora e faz igualzinhoooo...
Júlia: Os meus alunos de terceiro ano do ano passado eram muito
engraçados, gente um jeito de falar às vezes... É impressionante os
maiorzinhos, porque eu acho que eles pegam mais isso ainda na gente, de
gosto, de escolha, ah eu gosto de ler não sei o que! Ah... Você gosta de ler
não sei o quê? Por que você gosta de ler? Porque você lia pra gente... E é
bem isso, demonstrar seu gosto, eles identificam, é muito bom! (Áudio
MPSH0013 - Abril/2016)

Na escrita do diário da formadora, desencadeada pelo diálogo estabelecido sobre
a importância dos alunos, evidências de uma leitura sobre a potência do que foi vivido
no grupo neste dia:

Deste relato, destes sentimentos, emergem questões relacionadas às
responsabilidades do professor, às trocas estabelecidas com alunos,
família... Surge a figura do professor como modelo. Roberta, com formação
também em fonoaudiologia, compara a atuação em ambas as profissões e
sente o peso muito maior da responsabilidade como professora: pelo número
de alunos, pelo retorno que tem que dar aos pais, pelas diferenças entre
alunos, pelas inúmeras abordagens em sala de aula...

136
Já no início do encontro, fica tão marcado, quanto a tatuagem que a Roberta
sugere, rsrsrs, os embates e dilemas vividos pelo professor em seu dia-a-dia
na profissão. (Diário de Campo da formadora- Abril/2016)

Tenho pistas aqui, nas entrelinhas, a partir da leitura que faço agora como
pesquisadora, que a professora Roberta expõe a contraposição das visões expressas por
nós mesmas em relação a quem somos enquanto professoras e à visão dos alunos. As
professoras sofrem com momentos difíceis, e os alunos não conseguem perceber ou não
sabem como se sentem diante dos desafios que são lançados. Na ação (no fazer
docente), refletem e se preocupam com a forma de abordá-los, com o retorno que os
alunos podem dar, com o resultado do plano e as ações futuras diante dos objetivos que
não são atingidos. Mas os alunos veem-nas como o saber absoluto nas palavras da
professora Roberta.
Posso inferir, através da escrita de Roberta no diário de bordo e das falas
transcritas do áudio, que entre a pressão de atingir objetivos, de gerir a aprendizagem
(durante o desenvolvimento das atividades), há o conforto do acolhimento dos alunos
que acreditam na ação do professor, que apoiam e fortalecem com palavras capazes de
movê-los em momentos de estagnação, de chateações, de falta de entendimento de
situações vividas com a equipe de trabalho ou até mesmo com algum aluno em especial
(buscando formas de conseguir com que avance na aprendizagem).
No sétimo encontro, depois de um longo percurso formativo com o grupo,
desenvolvemos uma dinâmica, com um objetivo determinado a partir das expressões do
grupo e do meu entendimento como formadora (do significado das respostas que davam
através da dialogia presente nas vivências).
Neste momento, não vou apresentar o resultado da dinâmica em sua inteireza,
visto que trato apenas da questão do acolhimento nesta parte da pesquisa, lembrando,
como já referido, que um acontecimento do grupo pode aparecer em diferentes
capítulos, de acordo com o que foi analisado e ficou como um indício importante e de
relevância para este estudo; desta forma, apresento aqui uma parte do resultado da
dinâmica em que se configura o fator acolhimento, presente no mural/retrato montado
por Ana Cláudia (que levou recortes de revista para dizer de sua trajetória na carreira
docente), para representar o que a retratava como professora iniciante até o dia em que
desenvolvemos a dinâmica. O que a constituía.
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Cabe ressaltar, que todas as professoras participaram da dinâmica (aquelas que
estavam presentes no dia) e foram informadas antes do encontro que deveriam preparar
os materiais acima explicitados para o objetivo já referido. Que refletissem e
selecionassem o que decidiram escolher para a representação.
Ana expressou em sua fala evidências de que o afeto dos alunos (expressão
daquilo que faz com que as professoras se sintam fortalecidas) atribui força para seguir,
e é de grande valor no dia-a-dia na escola. A seguir, parte de sua apresentação, ao
descrever em seu mural, montado em uma folha de color set levada por mim, para que
montassem o retrato, a importância de seus alunos.

[...] aqui mais embaixo, o que aconteceu? Eles (os alunos) me conquistaram,
então não foi a escola, a gestão não... Foram eles! (os alunos). Então, assim,
eles que me conquistaram. Aí tive amor, dedicação e carinho. Foi isso que
me levou a seguir em frente, a não desistir como você pensou (olha para
Roberta) (Ana Claúdia - áudio MPSH023 – Outubro/2016).

Figura 7 - Imagem do mural de Ana Cláudia 1

Fonte: arquivo da pesquisadora
Fonte: Revista Nova Escola

Na colocação da professora Ana o fato de que não recebeu apoio da equipe
gestora, ela recebeu dos alunos, que conseguiram conquistá-la, fazendo com que
enxergasse que queria continuar, prosseguir, independente do apoio ou não da equipe de
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profissionais da escola. Foi nesta fase que a professora procurou por apoio na faculdade,
comigo, e com outros professores da formação inicial, para que conseguisse estruturar
seu trabalho de forma a gerir suas ações neste início de carreira, marcado pela falta de
apoio técnico, onde o carinho e dedicação dos alunos foram essenciais para sua
permanência na escola. Em seu mural, mais uma imagem que fornece indícios da
importância de sua relação com os alunos. Seu comentário foi o seguinte: Me mantêm
em pé. Me cativam dia a dia. A professora Ana Cláudia apresenta inícios de que não
desiste da escola, em virtude de seus alunos, pois não apresenta mais nada como
significativo em sua experiência na escola.

Figura 8 - Imagem do mural de Ana Cláudia 2

Fonte: Revista Nova Escola

Em outro momento no grupo (ainda no primeiro encontro), mais uma evidência
da importância dos alunos para as professoras, porém, neste caso, de Roberta, diferente
de Ana Cláudia, ela desiste da turma de primeiro ano na primeira escola onde iniciou
seu fazer docente, como já referido, pelo sofrimento causado pela equipe de trabalho e
também pelo fato de não querer apegar-se mais às crianças, visto que estava na escola
há um mês; diz que seria mais difícil o processo de saída se fortalecesse este vínculo. E
foi em um momento de posição da coordenadora em relação à mãe de um aluno da
professora, que ela (ainda mais assustada com a postura da equipe gestora) decidiu não
permanecer, conforme segue abaixo na fala da professora no primeiro encontro do
grupo, que também traz indício da relação que se estabelece com os alunos. Roberta

139

deixa implícito que quanto maior o vínculo mais seria sofrido deixar a escola, onde
sentia-se mal, devido à relação estabelecida com a equipe, deixando a escola logo no
início.

Roberta: [...] e assim, o ponto crucial, comentei com a Fabiana, não sei se
comentei com a Eduarda, o ponto crucial foi um aluno meu, que estava
sendo avaliado com autismo e dava muito trabalho... A diretora, a vice e a
coordenadora estavam almoçando. Lá saem as três juntas (risos), aí a
professora de Artes, [...] pegou o menino e levou o menino pra sala de aula,
aí quando a coordenadora ficou sabendo disso tudo, resolveu chamar a mãe,
esse foi o ponto crucial para eu desistir, aí chamou a mãe, falou um monte de
coisa, inclusive que ela foi usuária de droga e que ela ficou internada e que
ela não desejava aquilo para o filho, que ela corria atrás de todo o
tratamento do menino, porque ela não queria que o menino futuramente
usasse droga. O que a coordenadora falou??? “Olha, vou te falar,
geralmente paga na mesma moeda viu?”. Eu olhei assim... (assustada)
Fabiana/formadora: Você estava junto?
Roberta: Eu tava...
Roberta: Você não está falando isso para essa mãe!
Fabiana/formadora: Você falou?
Roberta: Não, eu pensei!
Fabiana/formadora: Ahhh, que susto! Pensei que você tinha falado!
Roberta: Não! Eu pensei. Mas minha vontade era falar, porque aí foi o ponto
crucial, porque assim, você fala: como que uma coordenadora pedagógica,
formada, de uma escola, fala um negócio desse para uma mãe, gente! Uma
mãe que tava aflita, com medo do filho futuramente cair em droga...
Fabiana/formadora: Questão de ética...
Roberta: Aí eu desisti sabe? Daí eu conversei com a mãe no dia, fui mais um
dia dar aula e no outro dia eu deixei a sala...
Fabiana/formadora: Eu lembro.
Roberta: Eu falei: Isso não dá pra mim. Eu pensava nos alunos: ia sentir,
mas seria muito pior se eu ficasse mais tempo, porque daí eu não ia
conseguir deixar as crianças e ia ficar sofrendo com aquela gestão (Áudio
MPSH006 - Março/2016).

Nas falas de Roberta, mas uma evidência sobre a importância dos alunos, porém,
neste caso, levou a professora a desistir da escola, antes do fortalecimento do vínculo.
Percebo que já havia uma proximidade e o bem querer pelas crianças, diante do fato de
que a postura da gestora foi ponto de decisão sobre o fato de que não continuaria na
escola. Uma postura que parece não se atentar às dificuldades apresentadas pelas
crianças e famílias.
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Ainda no primeiro encontro, falando sobre alunos, a professora Roberta contou
que tinha um caderninho de recordações, na escola em que atuava na época (2016), um
espaço instituído para que os alunos expressassem o que sentiam por ela, pois sempre
enviavam muitas cartinhas, bilhetes e desenhos à professora. Os alunos levavam o
(caderninho) para casa, fazendo um rodízio (uma forma que a professora encontrou de
organizar e permitir que se expressassem, privilegiando também a escrita espontânea e
atribuindo importância ao acolhimento dos alunos a ela). Então mais um bate papo
sobre os alunos:

Fabiana/formadora: E os bilhetinhos?
Roberta: O melhor de todos! Aqueles I Love you na lousa... Eu digo:
Fala mais, porque aqui ninguém sofre de depressão. Fala que eu
gosto!
Fabiana/formadora: E é sincero né? Porque a criança não fala se não
sente realmente...
Júlia: Eu cheguei ontem em uma escola que fui substituir e nesse
lance de tá cada hora numa escola, aí eu cheguei depois de 15 dias
numa sala, um aluno (Leonardo) virou assim e disse: Professora
Júlia, você de novo por aqui? Eu já te falei que você é linda, que você
é maravilhosa? Aí eu escrevi ontem para Julia (uma aluna da
professora Júlia): Júlia, estou apaixonada pelo Leonardo.
Roberta: Pra Julia de Santi?
Júlia: É. E assim, é muito boa essa troca, porque pra mim é troca, né?
Você aprende tanto diariamente.
Fabiana/formadora: É vida!
Júlia: É, escola é vida.
Roberta: Até o burburinho da escola... (Áudio MPSH006 –
Março/2016).

Na continuidade da composição do retrato do grupo das professoras
iniciantes, apresento no capítulo 5 outras revelações que dizem do percurso do grupo,
ao longo da formação, destacando a relevância do diálogo (BAKHTIN, 2003), do
vínculo do grupo (RIOLFI, 2002) e do empoderamento (CHALUH, 2012), desde o
olhar da formadora para o grupo até as transformações que se revelaram.
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5 NA COMPOSIÇÃO DO RETRATO, OUTRAS REVELAÇÕES...
Além do acolhimento, já apresentado em três momentos distintos, visto a
relevância e destaque, como uma particularidade revelada no grupo de formação com as
professoras iniciantes, outras questões compreenderam o movimento dos encontros de
formação, desde a busca da formadora pelas temáticas formativas, até a transformação
das professoras neste percurso, e que serão abordadas neste capítulo.

5.1 Uma leitura do grupo para a composição das temáticas de formação
No início desta dissertação, faço o exercício de pensar e escrever sobre o que me
constitui professora, sem perder de vista outras19 e outros20 que habitam em mim: a
mulher, mãe, esposa, aluna, enfim, outras que definem quem sou, constituindo e me
(re)constituindo, a cada nova relação estabelecida e experiências vividas ao longo da
vida pessoal e profissional, com pessoas que fizeram e fazem parte do meu universo.
Afirmo que foi uma experiência única, transformadora; capaz de resgatar sentimentos e
permitir que eu enxergasse fatos sobre mim nunca vistos, (des)conhecidos.
Durante os encontros com as professoras iniciantes no grupo de formação,
minha intenção como formadora foi de ouvi-las; de falar também sobre minhas
vivências; buscar referenciais teóricos sobre o início da carreira docente e estar atenta
para a possibilidade de uma leitura de grupo (como já referido), que configurasse uma
ação formativa capaz de atender às especificidades das docentes durante as trocas de
experiências e estudos. Neste movimento, observava as respostas dadas para as questões
colocadas em pauta. Desde o primeiro encontro, atenta ao que o grupo me dizia percebi
que as professoras tinham muitas reclamações: sobre a escola; as relações estabelecidas;
entre outras já explicitadas ao longo desta narrativa, que faziam com que tivessem uma
ação relacionada ao problema (porém, que remetiam a algo doloroso), ou que minavam
seus sonhos, potencial, dentre outros atributos tão importantes para uma
pessoa/profissional, ao longo de sua carreira. Percebia descontentamento; interrogações;
imobilidade. Trago minhas observações no diário de campo, que elucidam os
comentários acima, para melhor compreensão de qual foi o olhar da formadora para as
professoras do grupo.
19

Quando digo outras, refiro-me a outros papéis desempenhados por mim, e que também compõem quem
sou.
20
Ao dizer outros, quero dizer das pessoas com as quais convivi, aprendi e me transformaram.
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✓
Roberta que deixou a primeira escola, ao fazer parte de uma equipe
onde havia uma gestão que não a ouviu e /ou apoiou, sentindo-se frustrada
em sua primeira experiência na escola.
✓
Júlia, em uma nova escola, onde a coordenadora cobrava-lhe, porém
não atuava de forma a colaborar na ação cotidiana conforme prevê sua
função, o que a angustiava e, apesar de argumentar, sentia-se sozinha em
seu fazer docente e sem forças para reverter a situação.
✓
Ana Cláudia, que desde o momento em que iniciou seu fazer docente
em uma escola da rede particular de ensino, apenas recebia as apostilas
para repassar, e buscava apoio fora da escola para saber como lidar com os
alunos de forma a dinamizar suas aulas, assim como foi construindo sua
própria maneira de ensinar, diante de erros e acertos, por não ter na escola
momentos instituídos que privilegiassem sua formação contínua, e/ou
parceria com a coordenação pedagógica. Mas continuava a assumir papéis
que não eram seus.
✓
Betina, atuava em uma escola da rede privada, onde se viu
massacrada pelo método apostilado, tendo apoio de monitoras, porém não
conseguindo desenvolver um trabalho de acordo com suas concepções, e
frustra-se com uma prática conteudista. Outra questão era o apoio que
recebia da coordenação, posição esta que não era sustentada diante dos
pais, deixando a professora exposta a responsabilidades que cabiam à
coordenadora.
✓
Eduarda teve apenas uma primeira experiência como professora do
ensino fundamental, que julgou tranquila. Porém, admitiu no grupo de
formação que naquele ano, se estivesse atuando em uma sala como titular de
classe, faria diferente, não apenas utilizando o caderno da professora efetiva
da turma - emprestado a ela durante o ano de substituição, para desenvolver
seu trabalho, o que nos aponta que não havia uma supervisão da
coordenação sobre o trabalho que desenvolvia, e talvez por insegurança
(nem a manifestação da professora no sentido de solicitar um
acompanhamento e/ou momentos coletivos de reflexão), algo que parece
comum no início da docência, diante de alguns dados já apontados aqui. E
no momento do grupo, sentia-se chateada por não estar com uma turma,
substituindo em diferentes escolas ao longo do ano (Diário de Campo da
formadora - Março/2016).

Analisando a leitura feita pela formadora, é possível inferir que houve já no
primeiro encontro, indícios que inquietaram e permitiram este olhar. Na retomada de
situações vividas no grupo (que aparecerão ao longo do capítulo) a constatação de que
as professoras se manifestavam de forma tímida, talvez pela condição de iniciantes na
escola. E diante da complexidade do universo escolar e das relações que se estabelecem
neste cotidiano envolvidas no processo de educação, não eram ouvidas e/ou atendidas
como poderiam. Sintetizo da seguinte forma:
✓ Roberta pediu apoio em várias instâncias na escola, não recebeu e buscou fora;
foi boicotada por professoras veteranas e desistiu da escola em sua primeira
experiência.
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✓ Júlia argumentou com a coordenadora que estava chegando à escola (ao ser
cobrada por resultados); estava na escola há um mês e meio, ainda não tinha
condições de apresentar dados. Porém, por insensibilidade da coordenadora, que
continuava cobrando constantemente, continuou num movimento de tensão,
como se fosse sondada a todo momento, e suas propostas nunca eram aceitas.
Sentia-se insegura;
✓ Betina chorou, tentou desfazer os mal-entendidos com a coordenação e pais, mas
o círculo instituído era este, e ponto;
✓ Eduarda apoiou-se no caderno da professora titular da sala; perguntava o que
achavam sobre determinadas atividades, mas não percebeu que poderia receber
mais da equipe gestora;
✓ Ana Cláudia, por seus alunos, buscou apoio fora da escola, organizou sua rotina,
traçando formas de trabalhar com as questões de indisciplina, mas não pediu
apoio na escola.
Há pistas de que eram muitas as questões que dificultavam o trabalho das
professoras e faziam com que se sentissem fragilizadas. Para as reclamações que tinham
a respeito de questões que as incomodava, a resolução estava centrada em continuar
sofrendo/sobrevivendo; desistir; calar-se; chorar ou buscar uma saída (fora da escola).
Encontro em um mais um trecho do diário da formadora algo que colabora e evidencia
uma primeira aproximação do caminho a seguir com o grupo:

As professoras precisam olhar para si mesmas de forma a conhecerem
melhor seu potencial. O outro nos vê de determinada forma, e nas relações
que estabelecem comigo fazem de mim uma imagem que nem sempre condiz
com quem sou. Precisamos saber quem somos e a que viemos (Diário de
Campo- Março/2016).

Desta forma, depois das muitas reclamações no primeiro encontro, ainda
impactada com as dificuldades enfrentadas pelas professoras, iniciei o
encontro de abril, com o fragmento de uma música “A Ponte”, com o intuito
de provocar uma discussão no grupo sobre os caminhos possíveis ao longo
da carreira. Na verdade, a ponte era a metáfora por mim utilizada para
chegar até as professoras, tocá-las (para que refletíssemos sobre nós e nossa
carreira docente): O que fazer com todos estes problemas? Como atravessar
a ponte e alcançar o que é meu? O que me espera do outro lado? Posso
atravessar? Quero? O que desejo? (Diário de Campo - Abril/2016).

144

5.2 Os primeiros micromovimentos da formadora: a busca por revelações de si
mesmas
O segundo encontro teve início com a formadora ainda impactada pelo primeiro,
em que as professoras quiseram muito falar sobre tudo, sobre todas as cenas vividas,
lindas e sofridas (muito mais sobre estas últimas), com a leitura do trecho de uma
música:

A Ponte21
“Como é que faz para raiar o dia no horizonte? No horizonte? Esse lugar é
uma maravilha! Mas como é que faz para sair da ilha? Pela ponte! Pela
ponte! A ponte não é de concreto, não é de ferro, não é de cimento, a ponte é
até onde vai o meu pensamento!".

Lembro-me que o que aconteceu após minha leitura foi um momento de
silêncio... Aguardei uns instantes, olhei para as professoras e nada. Perguntei se queriam
falar a respeito e nada... Então decidi dizer da minha opção, numa tentativa de
aproximar-me da ideia da letra da música, visto que não expressaram o que
sentiram/refletiram a respeito. Parecia-me que o sentimento ainda era apenas meu, a
respeito do olhar que tive como formadora sobre o todo do primeiro encontro,
principalmente pelo privilégio em poder ouvir o áudio e refletir sobre as cenas vividas.
Não houve uma aproximação por parte do grupo da ideia que tentei discutir. Então,
disse:

A minha escolha na verdade foi porque eu acho que está dentro das coisas
que a gente está comentando aqui, de algumas outras que nós comentamos
no encontro passado, das dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia...
Tem um pouco a ver com o contexto da história dessa professora né (do texto
lido anteriormente para o dia – Fontana (2000)) que sofreu muito, (que
depois vocês vão poder comentar), e que se via, às vezes de mãos atadas no
dia a dia ou até mesmo desmotivada para fazer as coisas que ela gostaria de
fazer, porque tinha alguém ali que ia minando as ideais, ia minando os
sonhos. E eu acho que é isso, é a questão do pensamento: daquilo que eu
penso, daquilo que eu sinto. Eu acho que não tem que deixar ninguém
entrar... Não deixar morrer o que vem de dentro para fora, porque é aí que a
gente consegue construir, fazer o que é diferente, fazer a diferença. Não saio
da escola por quê? (olho para Roberta) - (provocação) (Áudio MPSH0013 –
Abril/2016).
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Trecho da música A Ponte de Lula e Queiroga.
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Quando provoco uma reação, com a pergunta: Não saio da escola por quê?
Roberta fala, justifica sua escolha, mas sinto que parece que minha provocação soa
como que uma cobrança. E não foi. Queria que pudéssemos iniciar um processo de
reflexão sobre quem éramos/somos, o que nos constitui, como se dá minha (re)ação
neste universo imenso que é o cotidiano da escola.

Roberta: Por causa das crianças!
Fabiana/formadora: Por causa das crianças, porque eu sinto uma coisa por
alguém, eu sinto alguma coisa, eu tenho um desejo, eu tenho um ideal, é meu
isso, de mim ninguém tira, por mais que às vezes a gente se sinta
desanimada, desmotivada, mas aquilo, se é nosso, se é da nossa essência é...
A gente retoma, né? Tô lá afogando, mas a gente volta à tona... Eu crio
fôlego de novo...
Roberta: Um dos motivos para eu sair da escola no começo foi pra não criar
esse vínculo forte, porque eu falei: se eu criar esse vínculo forte com eles,
que já tava sendo criado, pra mim ia ser muito difícil, e eu ia ficar entre o
sofrimento de estar naquele ambiente ruim e querendo ficar ali por conta dos
alunos e sofrendo junto com eles, porque tinha uma série de coisas que eu
não concordava ali e que gerava sofrimento neles também, por ser um
primeiro ano, por não ter essa flexibilidade, porque eu acho que um primeiro
ano tem que ter muito, eu acho que o primeiro ano é um ano muito especial,
né? É um ano em que eles entram no Fundamental, é um ano de acolhida,
eles chegam do infantil... do brincar, né? E você não pode cancelar isso do
nada, e é essa postura que a escola não tinha e que eu não concordava...
Júlia: Eu também... É o que tenho vivido hoje.
Roberta: Então eu ia sofrer por conta de não concordar com aquilo, mas eu
ia aguentar por conta das crianças, mas ia ser um sofrimento de um ano...
(Áudio MPSH0013 – Abril/2016).

Há indicativos, nas respostas reveladas no início dos encontros, que o que se
configurava no cotidiano da escola eram situações que as professoras não imaginavam
como resolver, de forma a expressarem seus pontos de vista, contrapalavrando
(MIOTELLO, 2012). Outra questão é o fato de que não se colocavam, explicitando a
concepção de educação que tinham, dizendo de suas expectativas, colocando-se de
forma a terem seus direitos garantidos. A preocupação era pedir apoio, serem atendidas,
ter alguém para compartilhar ideias e experiências. Perfeito! Mas e os argumentos?
Lembro-me de Anna, uma amiga de trabalho (do Centro de Promoção Social Municipal,
em 1999) que chegou nova à equipe da qual eu fazia parte, e com sua leveza de pluma,
cobrava, sem denotar que estava cobrando, mas lembrando como as coisas deveriam
ser.
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Penso que esse jeitinho de pluma, com o passar do tempo, nas experiências
adquiridas nas trocas, nas dores, nos acertos, nas descobertas de como fazer, pode vir a
constituir-nos (assim como senti quando retornei à Secretaria de Educação após longo
tempo em uma autarquia); porém, parece-me que no início da carreira, por insegurança,
medo de errar, de ser mal interpretada, por não querer comprar uma briga, não acontece.
Agora, olho para alguns dados revelados, e percebo que era como se a bagagem
carregada pelas professoras iniciantes não coubesse naquele espaço (a escola), como se
naquele contexto, constituído por professoras veteranas não houvesse espaço para a voz
de iniciantes. Essa me parece ser também a postura das professoras iniciantes (o
sentimento que tinham sobre si mesmas), de não pertencimento. Não havia um laço
social (RIOLFI, 2002). Como se não tivessem o direito de pedir atenção; acolhimento;
por troca de experiências; solicitar que a equipe gestora fosse presente; com que
houvesse formação contínua na escola etc. e tal.
Quando falo (formadora) sobre querer passar a mensagem de que não devemos
deixar que rompam com nossos sonhos e ideais, que podemos atravessar a ponte22,
percebo (pesquisadora) indícios de que Roberta desejou explicar o motivo de ter
deixado a primeira escola, de ter desistido; e, em sua fala, as evidências de que o que
ainda a seguraria, seria o fato de apegar-se mais às crianças. Entendi, quando
conversamos no grupo; porém, pensei nas perdas que sofreu e nas situações de conflito
vividas enquanto esteve lá. Percebo nas entrelinhas, que a professora desistiu, mas não
da educação ou das crianças; desistiu porque sentia que poderia ser muito pior com o
vínculo mais fortalecido com os alunos, apontando para a evidência de que os alunos
tinham importância e peso em sua decisão. Mas acredito que ela tinha o direito da
contrapalavra. Não descarto os indicativos do peso negativo do contexto, da ação do
outro influenciando as decisões da professora (que não usou de argumentos no sentido
de colocar-se ou dizer de sua concepção de educação; dialogar) e quem sabe produzir
um movimento que pudesse romper com o instituído em uma equipe que tinha uma
cultura negativa, instalada e arraigada. Acolher Roberta era dever da gestão. A
professora foi em busca de apoio, porém, não conseguindo desistiu.
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Atravessar a ponte neste contexto, considerando a música e a provocação, significa romper com
padrões arraigados na escola; contrapalavrar; sentir-se parte do grupo e ocupar esse lugar; empoderar-se;
não desistir.
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Roberta poderia insistir, mas calou-se. Poderia atravessar a ponte, mas recuou;
saiu do caminho que trilhava. Também tinha este direito, mas poderia promover
transformações naquele contexto, naquela turma de alunos, enfim, dar continuidade ao
seu trabalho de forma a contribuir com algo que pudesse transformar aquela equipe,
assim como minha amiga de trabalho Anna conseguiu fazer na equipe da qual eu fazia
parte, quando argumentava sempre, fazendo com que todos nós refletíssemos até a
mudança de comportamento no coletivo.
Neste dia refletiríamos sobre um artigo que as professoras tinham lido, como
tarefa de casa, e Júlia apontou para um excerto que cabe nesta discussão, sobre
lembrarmos de quem somos e atravessarmos a ponte ou esquecermos nossas concepções
e recuarmos...

Júlia: Eu grifei aqui olha, “nunca fez tanto sentido como agora o que você
nos dizia a respeito da solidão da escola. Quando estagiárias, criticávamos
implacáveis tudo aquilo que as professoras faziam em classe. É difícil, muito
difícil ser professora. É difícil, muito difícil estar na escola, trabalhar na
escola, decidir permanecer na escola, acreditar na escola sem perder de
vista nossas concepções e valores” (FONTANA, 2000, p. 117) - Áudio
MPSH0013 - Abril/2016.

Esse comentário é um indicativo de que a formadora foi ouvida ao trazer à tona
sua intenção com o fragmento da música. Júlia vai ao texto que era pauta do dia, direto
em uma questão que revela seu olhar para as dificuldades vividas na escola, como é
diferente o papel de estagiária do papel de professora, e de como é difícil estar na escola
sem perder suas concepções e valores. Conseguiu estabelecer uma relação com o que
tratamos anteriormente ao texto. E a melhor parte, é que já tinha realizado a leitura em
casa e grifou este trecho.
Uma questão importante para esta discussão é refletirmos sobre a possibilidade
do diálogo, da liberdade em dizermos o que pensamos/sentimos e desejamos comunicar
ao outro. Há pistas das provocações feitas no início do encontro e pela escolha do texto,
no sentido de se utilizar do espaço de formação para as reflexões acerca do início da
carreira, objetivo central da formação do grupo e de oferecer espaço para as trocas. No
diário de campo da formadora, a constatação e o olhar atento para este ponto:
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Fico pensando na importância do diálogo, dos argumentos de cada um para
chegar a um consenso. Mas percebo que os professores iniciantes
demonstram receio em utilizar-se deste instrumento transformador, que pode
provocar rupturas positivas; mudar comportamentos negativos de raízes
profundas em uma equipe; deslocar gestores da zona de conforto; alterar
todo um percurso até então percorrido. No grupo onde trabalhei (na
secretaria de promoção social) havia inúmeros impasses, conflitos, ideias,
mas nada que anulasse a concepção da professora Anna. Nada que fizesse
com que ela se enclausurasse em si mesma e vivesse uma solidão
(continuasse só com seu pão, não tentasse encaixar-se naquele contexto.
Anna atravessou a ponte suavemente, acreditando ser possível, dividiu seu
pão, encaixou-se no grupo, que foi percebendo as atitudes perversas da
diretora do programa; e a partir deste ato, de assumir-se tal qual como era,
de colocar-se diante do grupo (neste círculo, neste movimento), eu, assim
como muitos outros colegas de trabalho e hoje colegas da vida, fomos
beneficiados, pois saímos da cultura que nos aprisionava, e este movimento
foi levado à frente, disseminado em outros grupos, com outras pessoas, e
segue por aí, levando outras pessoas a atravessarem, seguirem a pluma que
paira no ar... Fico imaginando quanto aquela escola teria se beneficiado se
Roberta tivesse continuado... (Caderno de Campo da formadora- Abril/2016).

Nos encontros com as professoras iniciantes, a ideia central foi permitir o
diálogo. Promover situações em que as vozes das professoras estivessem em circulação
no grupo; que aprendêssemos umas com as outras e as vozes ecoassem, se
entrecruzassem; que pudessem conectar-se; causar dúvidas; encontrar respostas; enfim,
que o diálogo fosse o disparador de transformações significativas ao que constituía cada
uma das docentes, num processo de formação a partir da reflexão do cotidiano em que
cada uma estava inserida naquele momento, e/ou por onde já tivessem passado.
E, foi neste segundo encontro, durante um diálogo já socializado nesta narrativa,
em outro momento, quando Roberta fala de Thaís, de como a acolheu na escola, que
surgiu a ideia de convidá-la para o grupo. Não programei a participação da
coordenadora nos encontros (a proposta partiu das professoras).

Roberta e Júlia

pensaram que seria ótimo se o grupo pudesse conhecer pessoalmente a coordenadora e
ouvir sobre sua trajetória e experiência na educação. Percebi que um processo de auto
formação, se assim posso denominar, acontecia. As professoras sentiram-se à vontade
para opinar sobre o que seria interessante para o grupo.
O que alavancou esta proposta foram as reflexões sobre o artigo de Fontana
(2000) “Trabalho e Subjetividade. Nos rituais da iniciação, a constituição do ser
professora”, ao longo do encontro, que permitiu neste dia, o olhar para o papel do
coordenador pedagógico. Ao refletirmos sobre a postura da coordenadora da escola em
que atuava a professora que Fontana acompanhou, muitas questões sobre o cotidiano
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das escolas em que atuavam as professoras, surgiram. A narrativa da autora, que
acompanhou o processo de desenvolvimento do trabalho de uma professora iniciante,
foi impactante para o grupo.
As professoras relataram que se identificaram com a história vivida nesta
experiência. Sentiram-se extremamente felizes por terem contato com uma pesquisa que
privilegiou estar com o professor; permitiu o diálogo; retratou o que de fato se vive no
contexto escolar, a partir de uma experiência vivida pelo docente. Destaco um dos
excertos que foram marcados pelas professoras e discutidos no grupo.

Eu gostei do parágrafo: [...] “quem na escola acompanha as buscas das
professoras? quem escuta o relato de suas dúvidas? e a tomada de
consciência do seu não saber, assumindo a continuidade do seu processo de
formação pelo trabalho? Quem faz com ela as análises de seu fazer na sala
de aula, mediando seu desenvolvimento no cenário vigente, procurando fazêla avançar e consolidar-se?” [...]
Lá onde eu trabalho, não tem nada disso, ninguém acompanha, ninguém
ajuda, ninguém dá dica, eu tenho que me virar nos trinta, entendeu? E
assim... Elas cobram! Como você vai cobrar uma coisa que você não
oferece? Entendeu? E assim, (como a parte da sala de aula), é bem
tranquila, porque tem um apostilado, e eu tenho também alguns livros que eu
comprei...
Roberta: E a função, eu acho, do coordenador pedagógico, é ajudar
(ÁudioMPSH0013 - Abril/2016).

No caderno de campo da formadora, há uma pista de que observou no grupo,
após o encontro em que houve identificação por parte das professoras com as vivências
da professora iniciante, sujeito da pesquisa de Fontana:

Na fala da professora Ana Cláudia, pelo destaque que fez no texto,
demonstra uma identificação com a vivência na escola, e faz um desabafo,
visto que vivia questões relacionadas às que a autora relatou. Um
acontecimento muito natural no cotidiano das escolas, pelo qual passam os
iniciantes e aqueles que sobrevivem (os veteranos), que continuam
precisando de apoio, orientação, formação, e nem sempre são atendidos em
suas necessidades.
Nos relatos, evidências de que o artigo cumpriu seu objetivo, que era
suscitar reflexões acerca do universo da escola, a fim de que as professoras
trouxessem para o círculo de troca de experiências o que chamou a atenção,
que muito provavelmente seria a identificação com situações vividas na
carreira. Vou me empolgando, e vamos adentrando o texto e refletindo sobre
o que ocorre no início da carreira
Roberta traz em seu relato que encontrou apoio na segunda escola pela qual
passou, nos apontando que existem profissionais comprometidos em algumas
escolas (o que eu disse a ela quando passou por um processo doloroso em
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sua primeira experiência), por não ser acolhida. Conta como foi recebida,
como a coordenadora apresentou documentos, dentre outras questões.

Retomando algumas questões trazidas por Roberta e Júlia sobre a falta de apoio
das coordenadoras, sobre professoras boicotando ao invés de auxiliarem, aponto no
texto um trecho que possa traduzir:

Fabiana/formadora: Jogo perverso que nos expropria do ser profissional, na
medida em que nos reduzindo a executantes das normas, vai cerceando as
possibilidades de produção e de elaboração em nós, dos saberes de nosso
ofício pela participação efetiva na sua organização, concepção e modo
operatório”. Está na página 110 meninas...
Vejo uma perversidade tão grande, que vai minando aquilo que até então nos
constitui enquanto professoras, e vamos achando que aquilo que somos, ou
nossas propostas, não têm importância, pois não são valorizadas.
[...]
Roberta: E ali eles não fazem planejamento... Eles têm aquele monte de
professores batendo papo, você fica de lado porque você é eventual você não
tem valor nenhum, né? E eu fui falar com a coordenadora: “viu, e o
planejamento?” Porque eu fui achando que uma semana antes do início das
aulas, ia se ter um planejamento, lá no município em que trabalho agora é
assim, o primeiro ano fica num canto, o segundo ano no outro canto, o
terceiro ano... Por série, e juntas vamos planejar. Olha, no primeiro bimestre
vamos trabalhar isso, o que você acha? Não, tem isso! Eu fui questionar,
"Não, aqui as professoras já estão todas habituadas em como trabalhar,
entendeu, então não tem". E prova também, a prova tinha que ser unificada,
todos os primeiros anos dão a mesma prova, só que a efetiva já tinha a prova
pronta, já tinha tudo pronto, aí eu falei: bom o que eu vou fazer? Eu falei pra
Karen que era eventual: vamos pedir essas provas, daí eu vejo o que ela está
mais ou menos trabalhando e vou né, trabalhar... Porque eu pensava: como é
que eu vou cobrar do meu aluno uma coisa que eu não dei? Você não
acredita o que ela fez! Ela jogou um monte de prova no email, um monte,
tudo... Prova de primeiro ano com prova de segundo ano, de primeiro
bimestre, sabe assim, tudo bagunçado? Posso falar a sensação que eu tinha?
Era assim, eu tô jogando você na fogueira pra você se queimar! A sensação
que eu tinha era essa. Ela jogava atividades absurdas no meu email, tipo, eu
sou bacana vou mandar toda atividade pra você, aí ela socava no meu email;
era tipo assim, vinte atividades por dia, sabe, sem pé nem cabeça do que
você ia trabalhar no primeiro, no segundo... Ela fazia de propósito. Eu acho
que ela fazia de propósito, pra me ver desesperada, pra me ver aflita, eu
acho que era... Eu não sou uma professora que dá por dar, não sou, eu falo
para os meus alunos, eu falo para eles. E onde está o problema? (Áudio
MPSH0013- Abril/2016).

Entramos em discussões sobre como é a direção de uma escola e de outra,
como cuidam do administrativo, do pedagógico... E a professora Ana
Cláudia diz que quer fazer uma especialização em gestão, para seguir o
modelo daqueles que dão certo... Adorei a ideia... Fiquei feliz em vê-la
apontando para uma possibilidade. Atravessar a ponte!
O grupo começou a apontar para a seguinte questão: que quando há uma
equipe gestora coesa, as possibilidades de um bom trabalho ser
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desenvolvido, são grandes. Acredito nesta visão, pelos anos de experiência
nas escolas, e percebo o quanto o trabalho desenvolvido está pautado na
forma como os gestores conduzem a equipe, na visão de educação que
expressam e constroem junto, exercitando uma gestão democrática (Diário
de Campo da formadora - Abril/2016).

É perceptível que ao longo das discussões sobre o texto, as professoras fizeram
destaques ou comentaram sobre o que se relacionava com seu universo, com suas
vivências na carreira, de acordo com o que sentiam sobre o assunto tratado.
Ao apontarem para a equipe gestora as possibilidades de um bom trabalho na
escola ou não, é algo que de certa forma nos exime de um esforço maior para a
consolidação de uma mudança, para a transformação da educação. Retomo o excerto
acima: “Acredito nesta visão, pelos anos de experiência nas escolas, e percebo o quanto
o trabalho desenvolvido está pautado na forma como os gestores conduzem a equipe,
na visão de educação que expressam e constroem junto, exercitando uma gestão
democrática”. Mas, e quando não há na escola uma gestão democrática? Todos devem
seguir as ordens? Aceitar passivamente aos comandos? Desistir quando não mais
suportarem o modelo de gestão?
Durante a pesquisa, percebo na análise dos dados que não considerei essa
possibilidade no momento de minha resposta, onde poderia ter colocado em discussão o
nosso papel na cobrança por nosso espaço neste contexto chamado escola, com maior
ênfase. Na verdade nem se trata de cobrar, pois é algo previsto na legislação que a
gestão deva ser democrática, envolvendo todos os atores sociais (professores e demais
profissionais da escola, pais, alunos, comunidade) no processo educativo, nas decisões.
Mas se necessário for, podemos e devemos exercer esse papel, de forma a ocuparmos
um lugar que é nosso, onde nossas ideias, nossos saberes devem ser considerados. E os
não saberes, acolhidos.
Ao escrever esta narrativa, me lembrando da amiga de trabalho Anna,
desconstruí meu conceito de que as equipes são a “cara da equipe gestora”; acredito que
é possível um profissional da equipe (desde que esteja disposto) posicionar-se diante do
gestor que não acolhe; não desenvolve uma prática formativa; é centralizador; se exime
de suas atribuições na escola; não acompanha os iniciantes e veteranos em seu fazer
docente (provocando reflexões sobre a prática); enfim, independente da gestão, hoje,
pesquisando minha própria prática, e narrando-a, desconstruí um conceito, enquanto
falo de um momento com o grupo em que a formadora Fabiana desejava levá-las a
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refletir sobre as possibilidades de atravessar a ponte. Acredito que eu também
atravessei, ou dei alguns passos à frente, a partir do momento em que decido aceitar que
uma concepção há tanto tempo arraigada em mim pode ser desconstruída.
Em relação às professoras, há sinais de que avançaram nas reflexões,
estabeleceram relação da teoria com a prática, adentraram na leitura e compartilharam
suas experiências. Porém, ainda não tinham se atentado completamente para o fato que
cada uma de nós pode ter neste movimento da escola, a possibilidade de transformar, de
intervir, independente de sermos iniciantes ou não. Não haviam percebido que podem
avançar/atravessar em segurança. Percebo que a Fabiana formadora que queria que as
professoras argumentassem/atravessassem a ponte, contrariava essa concepção quando
tinha o olhar de que as equipes possuem “a cara” da equipe gestora. Havia em meu
olhar uma contradição.
Apontar para a direção da escola nossa infelicidade, para a ação da professora
veterana que mina nossa vontade de compartilhar algo (parece-me uma pista de que
faltava algo em cada uma de nós), para que pudéssemos avançar naquele momento em
que o problema era o outro. Essa é a visão da pesquisadora. A formadora ainda não
tinha percebido. Em outro momento esta questão é discutida, quando a formadora
consegue perceber o que falta, através das leituras que vai realizando sobre o
posicionamento das professoras no grupo.

5.3 O que me constitui? Compondo meu retrato
Neste processo de olhar para a trajetória docente, assim como olhar para si, (pois
ao passo que líamos a respeito dos assuntos abordados no grupo, era inevitável que
associações fossem feitas, que as professoras se vissem nas situações), no sétimo
encontro vivido no grupo, as professoras puderam através de uma dinâmica olhar para
suas próprias trajetórias de início da carreira docente (como já referido no capítulo
“Alunos que acolhem”) até aquele momento, e compuseram uma imagem desta fase,
retomando as vivências e as emoções carregadas a partir das imagens que lhes foram
reveladas.
Retomando o diário de campo da formadora, encontro registro do objetivo
acerca do trabalho realizado neste dia no grupo de formação:
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Neste encontro a pretensão foi compor uma cena onde o retrato pudesse
revelar-me o que cada professora tinha apreendido até o momento, das
experiências vividas neste início de carreira. Organizar esses fragmentos de
experiências que são compostos de micro retratos (de muitos lugares, de
inúmeras relações estabelecidas, de muito sentir). O movimento do grupo
hoje era compor “o retrato” de cada uma, e do grupo, a partir do vivido até
este instante. Porém, um retrato que se perpetuaria para cada uma delas e
para mim, a partir da captura desta imagem, advinda das ideias que teriam
ao olharem para si, para o espelho, enxergando a si mesmas, através de
muitos outros. Mas desta vez, na tentativa de olhar para “si” apesar de
enxergar muitos outros, compondo sua imagem, seu “retrato”, usando de
uma linguagem, que poderia ser expressa de diferentes formas: usando
músicas, poemas, recortes de imagens, para montarem um mural que as
representasse (Diário de Campo da formadora - Setembro/2016).

Na escrita da formadora, indícios de que na proposta desta dinâmica a intenção
era de que cada professora pudesse enxergar-se, olhar para o que a constituía, e que um
retrato de cada uma pudesse ser composto, evidenciando a trajetória única, mas também
do professor iniciante, onde há muitas semelhanças no que se relaciona aos embates
vividos nesta fase da carreira.
Nogueira, Almeida e Melin (2013), em uma pesquisa com professores iniciantes
da educação infantil e com acadêmicos dos cursos de Pedagogia de universidades
públicas e privadas, denominados no projeto de acadêmicos residentes relataram em
sua pesquisa, através de narrativa, as vozes dos sujeitos, que surgiram através do
percurso vivido em encontros mensais, norteados pelas pautas formativas que eram
planejadas de forma a suscitarem reflexões que pudessem implicar o processo
investigativo, constituindo-se em uma pesquisa- formação, em especial na formação
inicial (acadêmicos residentes) e no exercício profissional da docência (professores
iniciantes), com enfoque em questões levantadas durante o desenvolvimento de pautas
formativas.
Observaram através do que foi expresso pelo grupo, nos momentos de reflexão,
que há uma identidade entre os professores iniciantes no que se refere às dificuldades,
que se assemelham. Perceberam que todos passam por situações comuns, e que ao
serem reconhecidas como sendo de todos, causa conforto, e de certo modo, estimula a
continuidade na carreira e na função.
Percebo que a proposta dos autores possui estreita relação com a minha
proposta, pelo caráter formativo, e, ao mesmo tempo caracterizou-se como uma ação
investigativa/formativa, ao utilizar-me da experiência vivida para investigar minha
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própria prática. Ao participarem das propostas do grupo de formação, nos momentos de
reflexão sobre si mesmas e sobre a prática, e, ao entrarem no universo das demais
docentes do grupo, as professoras perceberam semelhanças nas vivências cotidianas dos
iniciantes, assim como puderam perceber que não se tratava de um conflito ou um
problema restrito apenas a si mesmas, o que foi ao longo do percurso no grupo,
fortalecendo e confortando as docentes. Destaco a potencialidade dos encontros, que
desencadearam um processo investigativo/formativo.
Neste encontro, participaram Ana Cláudia, Eduarda e Roberta. Betina e Júlia não
puderam comparecer, assim como não conseguiram finalizar também, faltando ao
último encontro do grupo. Portanto, não terei aqui, para apresentar, os retratos das
professoras que estiveram ausentes nos dois últimos momentos vividos no grupo.
Compartilho o que representou este encontro para a formadora:

Meu sentimento neste encontro foi muito intenso, porque o exercício de olhar
para dentro de si é forte. Quando há a possibilidade de refletirmos sobre
quem somos, o que nos constitui, o que me marca como pessoa e
profissional, onde estou, de onde vim, qual foi meu percurso, estamos
compondo nossa imagem. Neste dia o uso da câmera foi essencial... As
imagens capturadas de histórias de professoras iniciantes, até ali marcadas
por tantas outras histórias, para compor um retrato. Fiquei pensando antes
de executar: será possível olhar para si e compor um retrato pensando em
anos de carreira? O que cada uma vai privilegiar diante das escolhas que
farão para dizer de si mesmas? Como será olhar para esta trajetória e
enxergar a professora em si, através de seu próprio olhar, que não o do
outro, daquele que diz de quem somos? E foi possível, cada uma com sua
trajetória, compôs seu retrato. (Diário de Campo da formadora Outubro/2017)

Percebo na minha escrita, que tinha uma ansiedade ligada ao fato de que as
professoras iam remexer o baú de lembranças, sintetizar os momentos vividos,
refletindo sobre o que causaram para que se tornassem quem conseguiam enxergar
naquele momento. Diante do já vivido no grupo, eu sentia, previamente, que seria um
momento em que poderiam sensibilizar-se. Mas seria vital olharem para si mesmas, em
sua inteireza.
Para Duarte (2015, p. 15)

[...] é necessário romper com a lógica da formação inicial e continuada,
vinculada ao imediato e pensar numa formação que desenvolva as
singularidades, de modo a proporcionar aos professores o maior número de
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escolhas e não os direcionar a um único caminho. Pois, para produzir a
humanidade nos indivíduos e desenvolver as formas mais adequadas para
isso envolve não somente a apropriação da cultura como também a
apropriação de conhecimentos específicos da profissão, demanda o
enriquecimento cultural não só dos alunos como também dos professores. O
desenvolvimento de uma relação consciente com o trabalho está diretamente
relacionado ao desenvolvimento da individualidade e às apropriações cada
vez mais elevadas.

O que me moveu a propor esta dinâmica no grupo foi a leitura do capítulo I
Entre fantasmas e espelhos: professores na pesquisa educacional recente, da tese de
Fontana (1997), que realizamos no encontro anterior (o 6º Encontro) e as discussões.
Iniciamos discutindo uma retrospectiva histórica da docência e os questionamentos
sobre as produções científicas que circulam sobre a atividade docente, como é que
temos nos visto, assim como o outro nos vê, estabelecendo uma metáfora da nossa
imagem com o espelho.

Na sala dos espelhos, entre aqueles que alongam o corpo, encurtam, que nos
tornam imensos ou nos assemelham às esguias figuras de Modigliani,
vivemos o jogo, distraídos e admirados, diante de nossa própria imagem
desdobrada e distorcida. Em nossos múltiplos, há traços nossos que
permanecem em meio aos que se rompem... Mas é tudo um jogo e o jogo nos
permite brincar com o possível, com a surpresa de sermos nós mesmos e o
nosso desconhecido, entre risos e tensão. O jogo acaba ao deixarmos a sala e,
por mais surpreendente e revelador que possa ser, o vemos pelo prisma da
ambiguidade – não é real, é só uma brincadeira (FONTANA, 1997, p. 18).

Diante daquilo que documentam sobre a docência, na literatura sobre os
iniciantes (FONTANA, 1997), nos surpreendemos, assim como diante do espelho, pois
ora nos identificamos, em outros momentos enxergamos um professor inexistente,
idealizado. As discussões no grupo giraram em torno de como nos vêm e novamente
retomaram a importância de o pesquisador estar com o professor e não falar do
professor, e coloco aqui minha opinião também acerca desta questão, de privilegiarmos
pesquisas que possam atribuir ao professor uma participação, e que, nesta parceria, sua
voz tenha espaço para compor o cenário da carreira docente. Uma forma de evitar
distorções, de não nos reconhecermos ao nos depararmos com os estudos.
Portanto, a proposta era que, independente das pesquisas científicas, do olhar da
coordenadora que quer uma professora que apresente resultados, da equipe gestora que
esquece que existo e sou nova no grupo, de estar ou não neste momento como
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professora titular de sala, ser apoiada ou não ser, enfim, que olhassem para quem eram.
Como se viam. O que as constituía? Uma busca interior, que remeteria, é claro, às
relações e vivências estabelecidas, porém, numa perspectiva pautada no olhar de cada
uma, para si mesma, naquele momento. Poderiam levar para este encontro, materiais
que selecionaram previamente: recortes de imagens, fotos, escritas, música; o que
desejassem, para expressarem como foram constituídas suas trajetórias até aquele
momento, montando um mural do “início da carreira docente”.
Quando digo trajetória, penso no caminho percorrido pelas professoras ao longo
da carreira docente; em suas vivências ao longo desta caminhada. Um trajeto que
poderia ser traduzido por tantas imagens que naquele momento de reflexão seriam
transformadas em apenas uma, aquela que naquele momento marcava e explicitava o
início da carreira das professoras.
Ao refletirem, a ideia era que pudessem perceber-se no movimento enquanto
professoras iniciantes, e retomar aspectos que, a partir das relações estabelecidas, a
partir do tempo, sofreram alterações, ou não. Assim como as imagens da fotografia
sofrem mudanças significativas de acordo com intensidade da luz, abertura do
diafragma, qualidade da câmera, habilidade do fotógrafo, assim é também nossa
trajetória.
Disponibilizei papel color set para cada professora, tesouras, canetas hidrocor e
cola, para que pudessem montar seus murais para exposição ao grupo.
No áudio e nas imagens deste encontro, indícios de que o mural da professora
Ana Cláudia foi composto por recortes de imagens que retratavam sua trajetória
(marcada por momentos difíceis), onde não foi acolhida, e sentiu-se isolada, sozinha.
Segue fragmento de seu mural, com aspectos elencados por ela sobre o que esperava no
início de sua carreira e o que viveu na realidade da escola:
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Figura 9 - Imagem mural da Ana Cláudia 3

Fonte: Revista Nova Escola

Nas falas da professora sobre sua produção, os primeiros apontamentos que iam
revelando seu retrato como professora iniciante:

Ana Claúdia: Então, primeiro aqui, eu trouxe uma imagem que parecia as
professoras, as diretoras, as coordenadoras... Todas conversando. Era a
minha expectativa no início, minha esperança, minha ansiedade, sabe?
Sonhos! Só que na realidade...
Roberta: Então eu também tinha essa expectativa... Eu cheguei e falei, nossa
nessa escola não se faz planejamento? Como assim?
Ana Claúdia: É! É o que aconteceu comigo e ainda acontece...
Ana Cláudia: Eu coloquei aqui embaixo, a realidade: fiquei sozinha,
decepcionada, e tive que ter coragem para enfrentar né? Porque fiquei com
muito medo na verdade, porque eu estava sozinha.

Implícito nas falas de Ana Cláudia que desde seu início na escola continuava
vivenciando situações em que tinha que dar conta da demanda do trabalho sozinha,
quando diz “é o que aconteceu comigo e ainda acontece”...
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Na sequência, a professora dá pistas de que tem consciência de como deve ser o
trabalho na escola, aponta como uma rota de fuga, uma saída para os problemas vividos
neste contexto, trazendo para seu mural o que segue:

Aí depois eu trouxe aqui duas frases: "Sucesso escolar não se alcança só
com o professor, é preciso boas escolas, formação, mais recursos e políticas
públicas", então para o sucesso escolar é preciso tudo isso, de tudo um
pouco... Aqui embaixo eu coloquei "A Harmonia no ambiente escolar
favorece o desenvolvimento das práticas pedagógicas e aumenta a
possibilidade de aprendizagem", que é o que eu sinto falta, a harmonia
(Áudio MPSH023 – Outubro/20016).

Figura 10 - Imagem do mural da Ana Cláudia 4

Fonte: Revista Nova Escola

Ana traz implícito em suas falas, na escolha de suas imagens, a falta de
acolhimento do início na carreira docente, onde nunca houve apoio. A professora não
teve outra experiência além desta; desde o início de sua trajetória como professora
atuava na mesma escola. E neste diálogo, Roberta também participa, identificando-se.
Outra questão que está explícita, e que vai além dos muros da escola, e aparece em seu
mural, é o fato da importância de diferentes e diversos fatores para o sucesso escolar,
dentre estes: políticas públicas e formação como questões essenciais.
Neste encontro fiquei muito satisfeita enquanto formadora com a amplitude do
olhar de Ana Claudia ao pensar sua trajetória e o que constituía sua carreira docente.
Este foi o primeiro encontro em que senti que o grupo deu um salto, que será retratado
em outro capítulo e que me deu um feedback do desenvolvimento de cada uma.
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Ana relembrou quando iniciou e comparou seu progresso até o momento,
analisando seu fazer docente, o que nos aponta para o fato de que é possível viver
estágios progressivos ao longo da carreira, construirmos uma forma de ser e estar na
profissão, ainda que em condições adversas. O comentário que segue confirma isso:

Ana Cláudia: Às vezes eu fico lembrando quando eu comecei... Nossa que
nervoso! Aquela agonia... Tinha muita coisa que eu não sabia como agir...
Nossa... Tinha uma criança com febre eu nem percebia... Agora só de olhar...
Eu mudei. Aprendi muita coisa... Mesmo sendo uma tortura. Porque você vai
aprender na marra né?
Roberta: E ninguém te ajuda?
Ana Cláudia: Nada... Nada...
Fabiana/ formadora: Você não tem reuniões com a coordenadora?
Ana Cláudia: Não, eu só peço o material para ela, a apostila da escola vem
da editora, pronta.
Fabiana/formadora: Bom, mas eu acho que de tudo isso é legal a gente
pensar que dá conta, de alguma forma... Aos trancos e barrancos, com erros,
a gente sobrevive, dá conta e faz. Quem tem vontade busca, não é? E vamos
buscando nosso lugar no mundo, na educação, na escola... (Áudio
MPSH023 – Outubro/2016).

Na composição da professora vejo evidências do medo do início da carreira: o
isolamento ao se pensar e fazer; as questões que a formação inicial não dá conta de
atender visto que é estando na escola e vivenciando as situações cotidianas que
podemos aprender. E lembro-me deste seu início. A professora trabalhava em um
escritório de contabilidade, e quando iniciou na escola, saiu em busca de apoio, porém,
fora do contexto escolar em que estava inserida, quando me procurou pedindo ajuda
com materiais e saídas sobre como lidar com os limites na sala de aula.
Em sua composição do mural (que expressa o retrato de seu início na carreira),
há também evidências de que o fazer docente pode ser aprendido no dia a dia no
cotidiano da escola, através das experiências vividas: “Eu mudei. Aprendi muita coisa...
Mesmo sendo uma tortura. Porque você vai aprender na marra né?”.
E neste mural, também retratou a importância dos alunos na sua trajetória, já
exposto no capítulo 6 (alunos que acolhem), o que, diante de todos os dilemas vividos a
manteve na escola, foram seus alunos. Este foi outro indicador forte em sua trajetória, já
abordado anteriormente.
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A professora Roberta escolheu outra linguagem para dizer do que a constituía,
para falar de sua trajetória de início de carreira: a música Tocando em frente, de Almir
Sater e Renato Teixeira. Uma música forte, que narra uma história de alguém marcado
pelas vivências difíceis do passado, mas que a fortaleceram para o presente.
Pensando sobre a história da professora, presente no capítulo 3 desta narrativa, é
possível encontrar identificação direta com a música, compreendendo antes de qualquer
explicação que a escolha desta letra estava fortemente relacionada ao seu início de
carreira na primeira escola e ao que viveu após sua saída.
Chegou a vez de Roberta apresentar seu mural.

Roberta: Eu??? Eu pus a letra da música, só que eu pus uns trechos, porque
não cabia a música inteira... É a Tocando em frente do Almir Sater e Renato
Teixeira: Ando devagar porque já tive pressa, e levo esse sorriso porque já
chorei demais... E como chorei! Chorei demais!!!
Fabiana/formadora: O seu início né?
Roberta: É... e o outro trecho: todo mundo ama um dia, todo mundo chora,
um dia a gente chega e o outro vai embora, né? Que a gente chora e vai
embora, a gente ama e chega uma hora que vai... Eu chorei, amei, fui...
Agora amo meus alunos... Eles me amam...
Então aí, aqui é um trecho que acho que é agora né... Hoje me sinto mais
forte, porque eu me sinto mesmo, né? Mais segura. Mais feliz, quem sabe?
Não... Mais feliz sim! Só levo a certeza de que muito pouco sei, ou nada sei.
Porque a gente nunca sabe tudo né? E assim quando eu soube que era um 5º
ano, eu até falei para minha diretora, eu falei nossa, eu lembro até hoje, ela
falando no telefone: é 5º ano. Eu falei: meu Deus, eu não vou dar conta de
um 5º ano. E eu AMEI o 5º ano, eu AMEI! [...] Conhecer as manhas e as
manhãs, né? Então as manhas porque toda manha pedagógica e as manhãs
porque todo dia é um novo dia, né?
Roberta: O sabor das massas e das maçãs. Então as massas: infantil, as
maçãs: o fundamental, ou tanto faz, são diferentes né? Para sentir o sabor
das duas... É preciso amor para poder pulsar, e sempre amor em tudo... Não
só no trabalho, mas em tudo... Às vezes a chuva para florir, você precisa
chorar, para depois crescer... E é preciso paz para poder sorrir, então paz
com você mesmo, mesmo errando você saber que você está dando o seu
melhor, porque a gente erra mesmo, eu também já perdi a cabeça... Mas ter
paz de que você não ofendeu, você não humilhou, você ter a paz mesmo de
que você fez seu melhor. Então é isso, tem outros trechos que eu não pus no
cartaz: Viver a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando
em frente, então com o tempo você vai percebendo como são as coisas,
espero sempre compreender para o lado bom, porque para não se
contaminar, como diz a Lúcia, que trabalha comigo, não se contamina por
isso não... Esquece!
Fabiana/formadora: Se você pensar no seu comecinho e tal, e olhar para
hoje, você conseguiria lá naquele comecinho, visualizar esse hoje?
Roberta: Imagina! Nunca! Eu achava que aquilo ia ser um terror!!! Falei:
Gente, ser professora é isso??? Eu pensava... Tanto é que é o que eu falei, eu
peguei essa sala do Limãozinho que era até agosto, porque eu não queria ter
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que pegar mais, a Mariane lembra, eu não queria pegar mais! Aí a Má B., a
Má P. me ajudaram muito, "Não Roberta, você é excelente, você não pode,
imagina! Sabe? Vai, vai... É... Assim... (Áudio MPSH023 – Outubro/2016).

Figura 11 - Imagem do mural da Roberta

Fonte: Letra da Música “Tocando em frente” de Almir Sater

Através da escolha de Roberta, de suas falas, é possível inferir que a carreira
docente tem fases, e dentro de uma mesma fase, outras. Ainda como professora
iniciante, se considerarmos o que dizem alguns estudos baseados em Huberman (2007)
que considera os três primeiros anos como professor iniciante, ainda nesta fase Roberta
passou (da tristeza; do medo; da insegurança; da indignação) à felicidade de estar com
uma turma de quinto ano com a qual identificou-se, efetiva em uma escola municipal de
outro município que não o mesmo em que reside, e mais segura. Essa retrospectiva
parece ter sido importante, para que as professoras pudessem perceber o caminho
trilhado, as conquistas. Olhar para o vivido e interrogarem se estavam estagnadas ou se
progrediram.
Ana Cláudia, quando finalizou seu mural, apresentou uma figura, que
demonstrou que não estava confortável na atual situação. Apesar dos aprendizados,
buscava por algo melhor.
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Figura 12 - Imagem do mural da Ana Cláudia 5

Fonte: Revista Nova Escola

A professora continuava na mesma escola desde o início na carreira, como já
referido, demonstrou ter aprendido muito, apesar de ter sido “na marra”, segundo ela,
mas desejava um ambiente melhor de trabalho. Ao fazer esse apontamento, parece
demonstrar que tem consciência de que é possível melhores condições para o fazer
docente.
Roberta descobriu que ser professora era diferente do que pensava quando
iniciou na primeira escola, o que nos aponta para o fato de que diferentes contextos/
equipes gestoras e professoras em parceria conosco influenciam nossa maneira de ver e
ser na docência. As relações que estabelecemos com as pessoas/profissionais e
contextos pelos quais transitamos, influenciam quem somos e como nos sentimos, assim
como agregam aprendizados que diferem entre si, nesta constituição.
A composição de Roberta, também apontou pistas de que é importante vivenciar
diferentes experiências para poder compor uma imagem do que representa o início da
carreira docente. Se Roberta desistisse da carreira, como desejou, após a primeira
vivência com o 1º ano, não teria descoberto o lado positivo de ser professora. Seria uma
professora iniciante sem ter provado “o sabor das massas e das maçãs”23.
Eduarda levou cartinhas de alunos para a composição de seu mural. Em 2016
estava como professora substituta (ora em uma escola, ora em outra). Em 2015 teve uma
sala de 4º ano com a qual ficou o ano todo. Porém, no ano seguinte não teve a mesma
possibilidade.
Seguem fotos das Cartinhas do mural de Eduarda:
23

Parte da música apresentada por Roberta: “Tocando em frente”, de Almir Sater e Renato Teixeira.
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Figura 13 - Imagem do mural da Eduarda 1

Fonte: Arquivo de cartas dos ex-alunos de Eduarda

Figura 14 - Imagem do mural da Eduarda 2

Fonte: Arquivo de cartas dos ex- alunos de Eduarda

Eduarda: Por enquanto meu início de carreira está tranquilo, é só essa
angústia de não saber se ano que vem eu vou ter o meu espaço, por outro
lado eu tive sorte, tanto ano passado, como esse ano, as pessoas são muito
prestativas, são legais, são simpáticas, então o que eu preciso um me ajuda,
outro me ajuda, eu acho que assim, professor, alguns têm medo de pedir
opinião... Eu não! O que você acha dessa atividade? Ainda mais quando eu
conheço a sala, eu peço mesmo. Você acha que o aluno vai fazer? O que
você acha? Porque é minha colega de profissão, então eu não tenho
vergonha em pedir... Foi uma música que, ouvindo ela, eu lembrei de muitas
coisas do ano passado, que meus alunos dançaram, aquela: Raridade. "Você
é um espelho, que reflete a imagem do Senhor" e uma aluninha minha fez o
desenho e escreveu essa parte... Eu não colei porque ela fez o desenho em
que eu sou o espelho, e disse que me amava... Tem uns errinhos... Então
assim, é uma fase, por mais que eu fiquei estressada esse ano, fico mais
estressada porque cada dia estou numa escola, aí cada aluno é diferente e
cada dia tenho que pedir a mesma coisa... Presta atenção... Mas quando eu
me lembro do ano passado, que eu tive minha sala, [...] Lógico que não foi
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uma maravilha, suei, tenho que suar muito, foi meu primeiro ano, tenho que
melhorar muito mais... Então eu coloquei a música, algumas cartinhas que
eu tinha (muitas), e acho que todo mundo já recebeu, ou vai receber, durante
um bom tempo, e um poeminha não muito assim com sentido, mas foi uma
aluna minha também quem fez, que é assim: "Eu pedi a Deus uma flor, e ele
me deu um jardim. Eu pedi a Deus uma árvore e ele me deu uma floresta. Eu
pedi a Deus um rio e ele me deu um mar. Eu pedi a Deus uma boa professora
e ele me deu você, professora Eduarda." Então só me dá mais vontade ainda
de continuar, mesmo achando que tive erros tanto de experiências,
atividades, né? Mas acho que carinho, amor e atenção eu dei de sobra.
Roberta: Então você deu o seu melhor...
Eduarda: Eu dei o meu melhor, eles lembram de mim, eu fui dar aula essa
semana, eles me deram parabéns, lembraram do meu aniversário...
Fabiana/formadora: A gente vai errar sempre... Acertar, errar... (Áudio
MPSH023 – Outubro/2016)

As reflexões de Eduarda parecem estar centradas no fato de sentir-se sem uma
referência, um lugar. Busca nas experiências vividas com os alunos, as lembranças
palpáveis que podem dizer dela como professora, que remetem ao vínculo estabelecido,
aquilo que ela tinha naquele momento como algo significativo. O estar ora em uma
escola, ora em outra, não lhe dava parâmetros para fechar uma visão sobre si e sua
atuação, é o que está implícito em sua fala.
Apesar da referência do ano anterior, sentia-se perdida, por ter que todos os dias
estar em outro lugar, com uma turma de alunos diferentes. É importante refletir que
neste caso não há um objetivo definido, uma sequência de suas ações, resultados. Porém
há uma marca positiva das pessoas/profissionais com os quais estabeleceu relação, que
segundo ela foi positiva no início de sua carreira, e a figura dos alunos.
O que parece marcar este momento de Eduarda é a indefinição de seu lugar na
carreira. Demonstra-se incomodada, ao ponto de não conseguir demonstrar se acertou,
se errou, como fez... Apenas a certeza de que amor deu a seus alunos. Outro fator
complicado para os professores iniciantes é esse: não ter um lugar definido quando não
tem uma turma fixa, ou um cargo concursado, algo que dificulta a ação do docente em
início de carreira, que não consegue estabelecer-se ou enxergar progresso.
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Figura 15 - Imagens dos murais

Fonte: Revista Nova Escola/ Arquivo de cartas dos ex- alunos de Eduarda/
Letra da Música “Tocando em frente” de Almir Sater

Olhando para o meu momento, não como iniciante, mas como formadora do
grupo, levei para o encontro a música “Maior”, cantada por Dani Black e Milton
Nascimento, para que pudéssemos ouvir juntas. A letra e melodia encantam e
empoderam. Selecionei para mim e para o grupo, pois meu olhar estava a todo momento
voltado para as professoras. Escrevi no meu diário de campo:

Escolhi para finalizar o encontro uma música que sinto que nos
EMPODERA, nos faz sentir mais fortes em momentos difíceis (e vivemos
muitos nas escolas), isso é retratado pelo grupo a cada encontro. Há
momentos felizes e promissores também, mas penso que devemos trabalhar
de forma a pensar nas superações destes momentos que nos incomodam... A
música retrata um olhar para si mesmo (proposta do dia), enxergando-se
maior e melhor, a partir de algo subjetivo que nos abarca, de algo muito
maior e que talvez nem entendamos o que seja. Diz das nossas dores e dos
aprendizados decorrentes delas, de nossos acertos e erros, de nossa
grandeza ou pequenês, do fator TEMPO como REVELADOR de QUEM
SOMOS. Das possibilidades de mudanças, que elas ocorrem!! (Diário de
Campo da formadora - Outubro/2016).
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Após minhas elucidações ao grupo, coloquei a música para ouvirmos...

Maior (part. Milton Nascimento)
Dani Black

Eu sou maior do que era antes
Estou melhor do que era ontem
Eu sou filho do mistério e do silêncio
Somente o tempo vai me revelar quem sou

Eu sou maior (eu sou maior) do que era antes (do que era antes)
Estou melhor (estou melhor) do que era ontem (do que era ontem)
Eu sou filho do mistério e do silêncio
Somente o tempo vai me revelar quem sou

Eu sou maior (eu sou maior) do que era antes (do que era antes)
Estou melhor (estou melhor) do que era ontem (do que era ontem)
Eu sou filho do mistério e do silêncio
Somente o tempo vai me revelar quem sou

As cores mudam
As mudas crescem
Quando se desnudam
Quando não se esquecem

Daquelas dores que deixamos para trás
Sem saber que aquele choro valia ouro
Estamos existindo entre mistérios e silêncios
Evoluindo a cada lua, a cada sol

Se era certo ou se errei
Se sou súdito, se sou rei
Somente atento à voz do tempo saberei

Eu sou maior (eu sou maior) do que era antes (do que era antes)
Estou melhor (estou melhor) do que era ontem (do que era ontem)
Eu sou filho do mistério e do silêncio
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Somente o tempo vai me revelar quem sou

As cores mudam (as cores mudam)
As mudas crescem
Quando se desnudam
Quando não se esquecem (não se esquecem)

Daquelas dores que deixamos para trás
Sem saber que aquele choro valia ouro
Estamos existindo entre mistérios e silêncios (silêncios)
Evoluindo a cada lua, a cada sol

Se era certo ou se errei
Se sou súdito, se sou rei
Somente atento à voz do tempo saberei

Eu sou maior (eu sou maior) do que era antes (do que era antes)
Estou melhor (estou melhor) do que era ontem (do que era ontem)
Eu sou filho do mistério e do silêncio
Somente o tempo vai me revelar quem sou

E eu sou maior (eu sou maior) do que era antes (do que era antes)
Estou melhor (estou melhor) do que era ontem (do que era ontem)
Eu sou filho do mistério e do silêncio
Somente o tempo vai me revelar quem sou

Somente o tempo vai me revelar quem sou
Somente o tempo vai me revelar quem sou

Somente o tempo vai me revelar quem sou
Vai me revelar
Somente o tempo vai me revelar quem sou

Movida pela emoção do momento, teço alguns comentários...

Fabiana/formadora: Acho que tem muito a ver com o que a gente tá dizendo
aqui, né? Essa questão do crescimento: As plantas crescem... As cores
mudam... A questão do choro, da dor lá atrás e de saber o quanto é positivo.
Acaba sendo... Depois que passa o tempo, a gente olha para as dores que
ficaram, mas elas nos fortalecem...
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Peço para fecharmos, que falem uma palavra que sintetize o sentimento
causado pelo encontro: Desabafo (Ana Cláudia); emoção (Roberta);
valorização (Eduarda); Memória (Formadora). (Áudio MPSH028 Novembro/2016)

Na finalização, evidências de que o que tinha acontecido já bastava à formadora.
Muitas trocas tinham acontecido e faltava apenas sua contribuição final, do tipo: moral
da história... Tudo parecia muito claro, e diante deste fato, parecia que lhe cabia
finalizar. Nas palavras finais das professoras para sintetizar o encontro, o sentimento
desencadeado em cada uma das professoras. Não é nenhuma pista, evidência... É uma
constatação.

5.4 Retrato de empoderamento, deslocamentos de olhar e laço social
Percebia nas vozes que circulavam nas histórias narradas de cenas vividas pelas
professoras iniciantes na carreira, que pareciam não se posicionar diante de momentos
em que poderiam retomar, contrapalavrar (MIOTELLO, 2012), argumentando sobre
questões com as quais não concordavam ou não se sentiam confortáveis, podendo
ocupar seus lugares na escola (saber-se parte da equipe; lembrar-se dos aprendizados
que carregavam consigo; colocar em circulação seus saberes adquiridos ao longo da
vida e da formação acadêmica; mobilizar a equipe para a troca de experiências; dizer de
suas necessidades e potencialidades; colocar-se diante do outro como alguém que tinha
algo a dizer e contribuir).
Nossas vivências envolviam o olhar para si, cada qual para seu contexto;
estávamos em processo de constituição de um grupo ainda, mas eu conseguia perceber
uma fragilidade desde o primeiro encontro, o que me fez relembrar dos momentos
vividos antes da formação instituída no grupo (nas redes sociais), porque desde esta fase
em que as acompanhei, já era possível perceber o não posicionamento das professoras
diante dos dilemas vividos, buscando fora da escola uma forma de solução.
Percebo pistas de que, desde o segundo encontro, quando tentei falar sobre a
importância de atravessarmos a ponte, busquei no grupo uma forma com que
conseguissem olhar para si mesmas e enxergassem o potencial que tinham; cada qual à
sua maneira. Eu estava buscando mais elementos para enxergar o grupo, mas já percebia
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algumas questões e acionava recursos no espaço formativo para dialogarmos a respeito
desta fragilidade.
Nos indícios, o desejo da formadora de que utilizassem do diálogo, enunciando
sua palavra (BAKHTIN, 2003), do posicionamento; que ocupassem seus lugares. E, por
fim, e talvez tão importante quanto o que já elenquei, em primeiro plano, que
acreditassem em si mesmas, para que isso tudo colaborasse para o que chamei de
empoderamento (CHALUH, 2012), como uma possibilidade de sobreviver na escola,
sentindo-se pertencente à equipe, estabelecendo um vínculo neste contexto, exercitando
na escola os atributos aqui já pontuados.
Mas... E o empoderamento? Quando surge? Que conceito é este? No início deste
capítulo, quando abordo (Os primeiros micro movimentos da formadora: a busca por
revelações de si mesmas), ao finalizar essa discussão fecho com a seguinte posição:
Apontar para a direção da escola nossa infelicidade, para a ação da professora
veterana que mina nossa vontade de compartilhar algo (parece-me uma pista de que
faltava algo em cada uma de nós), para que pudéssemos avançar naquele momento em
que o problema era o outro. Essa é a visão da pesquisadora. A formadora ainda não
tinha percebido. Em outro momento esta questão é discutida, quando a formadora
consegue perceber o que falta, através das leituras que vai realizando sobre o
posicionamento das professoras no grupo. Portanto, é neste momento que retomo tal
questão para dizer que a formadora não sabia ainda o que era a fragilidade exposta, até
descobrir o que faltava: o empoderamento.
Em um áudio feito fora do grupo, enquanto pensava sobre a pauta, refletindo
ainda sobre os encontros passados, (deveria elaborar o quarto), digo sobre o que
desejava para aquele dia, pensando no grupo, nas dificuldades, nas posturas, e encontro
o nó. Transcrevi minhas falas no diário de campo, depois de vivermos o quarto
encontro, pois implicava em dizer sobre o porquê das escolhas feitas por mim para o
grupo:

Eu fiquei pensando sobre... Sobre a constituição de cada uma mesmo... Hoje!
Como professora. A Roberta, com sua desistência, quando se depara com
uma equipe complicada e que não lhe ofereceu suporte... E me fica a
questão, de quem somos enquanto professoras... Quais são as ferramentas
que nós temos pra desenvolver o nosso trabalho? E quando nos deparamos
diante de dificuldades, que me parecem nos relatos do grupo, quando elas
trazem essas dificuldades, elas trazem as dificuldades externas, que não são
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dificuldades delas: são questões da equipe, a coordenação que pensa de uma
forma e não compreende o contexto em que elas estão inseridas... Mas... E
aí, qual é a minha dificuldade diante disso? Qual é a minha dificuldade
perante as dificuldades que são apresentadas a mim, nesse dia-a- dia? Como
eu lido com tudo isso? Qual a válvula que eu tenho que acionar pra poder
continuar o meu trabalho, sem grandes dores, sem grandes sofrimentos, ou
que seja com dores ou sofrimentos... Mas que eu consiga trabalhar e
desenvolver. Ou... que eu consiga... É... É aí que tá o nó... Que eu tenha um
QUÊ, que eu não sei o que... hahaha. No sentido de conseguir remar contra
essa maré... Sem perder as forças. Sem perder o brilho no olhar... Sem
desistir... Sem só reclamar... Como, como que eu faço? Com os
conhecimentos que eu tenho é possível dialogar? Dialogar! Eu acho que é
uma questão importante... É... E os conhecimentos que eu tenho, que eu
trago comigo... Se eu vejo todas essas questões como dificultadoras, eu posso
tentar ver uma saída? Eu posso tentar ser eu mesma no meio disso tudo? E
com segurança, sem que o outro interfira no sentido de... eu não ter forças
pra acreditar que o meu trabalho é importante, que o meu trabalho faz a
diferença, que eu consigo fazer algo transformador, que não tenha que ser
igual ao que todos fazem, todos dizem, ou que vá de encontro com as
exigências do dia-a-dia, burocráticas, mas que seja do olho no olho, do
sentir o que acontece ali, e agir em cima, dentro desse contexto? São essas
observações. São essas inquietações que eu tenho sentido no grupo. Quando
eu trabalhei com o texto da Fontana, o que ficou foi a questão: Nossa...
Coitada dessa professora... Como ela suportou isso tudo... Será que ela
desistiu? Queria saber como foi o desfecho disso tudo. Aí me fica né...
Parece que não há resposta, pra como sobreviver a uma situação como essa.
Não há resposta de como SER... SER! Diante disso tudo... E aí hoje
pensando sobre essas questões, querendo encontrar algumas respostas pro
movimento do grupo, eu pensei em voltar na Fontana, mas na tese dela. E eu
comecei a leitura, e, no início ela traz algumas questões sobre a constituição
dela como professora e o meio em que ela vive, e eu acho que isso é
importante. Talvez que o grupo possa olhar para si nesse momento. Não só
pra si como pessoa/professora, mas também para o contexto em que está
inserida. E nesse contexto... Quem eu sou dentro desse contexto? Como eu
ajo? Como eu reajo? Como eu olho para tudo aquilo que sei, que posso, até
talvez para as coisas que eu sinta que não posso... O que eu faço com tudo
isso? E é isso. Essas questões estão pipocando. Então a ideia hoje é levar
para o grupo o texto. Eu não sei se isso vai surgir no grupo. O que o grupo
vai sentir em relação ao que o texto propõe, mas a ideia é ... Ela coloca
algumas questões aqui, a Fontana, que eu achei interessante. Ela coloca
“Palavras Iniciais” que é como se fosse o Memorial dela, e no final, antes
de passar para o próximo passo aqui, ir para o próximo capítulo, “No
entanto entre fantasmas e espelhos, vale lembrar o alerta de Guimarães
Rosa, alerta que também nos coloca como as palavras de Borges, mas sob
um ângulo distinto, diante do dilema/debate acerca das relações entre o
indivíduo e a história, que o espelho são muitos, captando-lhe as feições
todos refletem-lhe o rosto, e o senhor crê-se, com aspecto próprio e
praticamente “imudado” do qual lhe dão imagem fiel – mas que espelhos?
Há os bons e maus, os que favorecem e os que detraem, e os que são apenas
honestos, pois não. E onde situar o nível e ponto dessa honestidade e
fidedignidade? Como é que o senhor, eu, os restantes próximos somos no
visível?” Eu acho que essas questões são interessantes, porque eu fico
pensando muito nas questões das relações que se estabelecem no espaço
escolar, o quanto elas influenciam na nossa ação... O quanto, muitas das
vezes esquecemos de quem somos em detrimento daquilo que o outro me
propõe. Em detrimento daquilo que o outro me diz que sou... Mas e quem de
fato sou, ou penso que sou? Aquilo tudo que me constitui? Se perde? Eu não
sei se posso usar esse termo, que parece estranho, mas pra mim é muito
forte, mas parece que falta um empoderamento... Como tomar para si aquilo
que já é seu, mas que se perde nesse movimento doido no dia-a-dia na
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escola, diante dos medos, diante das pressões... É munir-se de algo mais
forte que existe dentro de si, como se fosse nosso bem maior, nossa
essência... Não sei... Daí minha escolha de hoje para leitura e estudo. (Áudio
MPSH016 – Junho/2016)

O empoderamento surge no momento de pensar sobre as professoras e ao fazer
escolhas, um processo comum para a formadora antes dos encontros. Na concepção da
formadora, o conceito surge como apoderar-se de algo que é nosso, de que não devemos
esquecer no contato com o outro. Algo adquirido ao longo da nossa caminhada para
chegarmos até onde chegamos como pessoa e profissional; que nos constitui; que
devemos preservar; dar visibilidade; sem que haja uma interferência no sentido de minar
nossas forças. Para Chaluh (2012), o empoderamento está relacionado à necessidade de
perceber-se como sujeitos de enunciação, e, no caso do trabalho desenvolvido por ela na
formação inicial (Pedagogia), estes sujeitos eram os (alunos) da graduação. Em um
projeto de extensão, a autora valoriza este conceito como uma instância que considera
fundamental para pensar a formação inicial de futuros professores. Trazer à tona o
empoderamento, desde a formação inicial, é um grande passo para que aqueles que
iniciarão a carreira docente na escola tenham maiores subsídios para o fortalecimento de
suas ações. Trago este conceito utilizado pela autora/formadora, na universidade, para
subsidiar minha descoberta sobre o que faltava ao grupo de formação (conceito que eu
desconhecia no trabalho da autora, descoberto quando ao longo da pesquisa, contei a ela
que foi minha orientadora neste estudo, sobre as pistas, particularidades, evidências no
grupo a fim de que analisássemos e fizéssemos escolhas para a narrativa). Foi quando
tive contato com suas escritas, que traziam dentre outros conceitos, o empoderamento.
Com as professoras do grupo de formação, a formadora descobriu que
empoderar-se seria uma chave para sair do campo da fragilidade. Lembrar de quem
somos e revelarmos ao mundo. Olhar para si mesmas; descobrir-se; enunciar sua
palavra (BAKHTIN, 2003); empoderar-se (CHALUH, 2012) e estabelecer vínculos
(RIOLFI, 2002), questões importantes no exercício do fazer docente na escola, e
consideradas no espaço de formação com as professoras iniciantes, como
emancipadoras e constitutivas da profissão.
Para dar visibilidade às pistas de empoderamento no grupo, volto a falar sobre o
sétimo encontro, de onde a Fabiana formadora saiu muito realizada como já explicitado.
Analisando os áudios e o caderno de campo, percebi com maior clareza o retrato que se
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revelou do grupo. Quero iniciar com a escrita de Eduarda sobre o 6º encontro,
compartilhada no sétimo (lembrando que as leituras eram realizadas no encontro
subsequente):

Neste encontro conversamos sobre a forma que nos vemos ou somos vistos
diante de uma sala de aula. Qual seria nossa importância? Como somos
vistos pelos nossos amigos de profissão? Algumas dessas respostas não são
fáceis de descobrir ou encontrar, porém podemos começar pela forma com
que nos comportamos e agimos em sala de aula, a importância que damos a
nossa profissão. Precisamos entender que essa valorização começa por mim,
por você, e está em cada um, não podemos esperar que o outro realize o meu
trabalho por mim, que realizo o meu trabalho. Eu escolhi ser professora,
então preciso ter força e vontade em ensinar, compreendendo as dificuldades
que meus alunos estão tendo para assim poder ensinar. Mesmo que no
decorrer do caminho percamos o rumo do nosso ideal pelas exigências que a
escola e o ensino pedem, mas que no meio disso eu possa me encontrar e
relembrar do amor que me impulsionou a escolher essa profissão (Eduarda Diário de bordo do grupo – Setembro/2016).

Na reflexão de Eduarda, a chave para compreender que algo diferente tinha
acontecido, e segundo a formadora...

Há empoderamento na escrita de Eduarda, que no início dos encontros
demonstrava-se insegura devido ao lugar ocupado no momento, atuando
como professora substituta, sem uma sala fixa, demonstrando não ter tanta
experiência. Nesta escrita vejo uma nova imagem compondo-se, vejo uma
Eduarda mais fortalecida, que consegue enxergar um lugar bem estabelecido
para si mesma, enxergando-se uma professora que sabe das dificuldades a
enfrentar na escola, e que pode perder-se neste movimento, mas que deve
lembrar-se sempre do que a impulsionou na escolha desta profissão, de
forma a não perder-se, não render-se... Isso me fortalece também como
formadora, pois consigo enxergar as muitas imagens já compostas neste
grupo, neste momento; o caminho trilhado até então, e a escrita da Eduarda
compondo um novo retrato do grupo, diferente do início de nossa relação.
Digo retrato do grupo porque ela faz parte de tudo que o compõe.
Estabeleceu um vínculo com o grupo, num movimento de trocas
significativas, de diálogos, sendo influenciada por muitas vozes, e
influenciando com seus dizeres. Eis que sinto que surge uma “outra”
Eduarda... (Caderno de Campo da formadora - Outubro/2016)

Penso neste momento, ao rever e retomar o vivido, que poderia ter falado mais
sobre a escrita da professora (para ela), dando um retorno no momento da leitura; mas
me lembro de estar muitas vezes preocupada com o fator tempo, pois ainda tínhamos
uma dinâmica pela frente, acabei não aprofundando, não retomando com ela essa sua
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mudança, esse seu deslocamento de olhar, esse seu empoderamento. Mas acredito que
isso não elimina o que já estava posto, o que sua escrita revelou.
Percebo também, que poderia ter retomado essa escrita, esses dizeres, quando
Eduarda apresentou seu mural neste dia e demonstrou-se incomodada com sua situação
de professora substituta, mostrando novamente certa fragilidade. Hoje faria isso, com o
intuito de: “veja, Eduarda esta sua fala, tão firme, tão segura... Revela você... Seu novo
olhar para nossas falas aqui no grupo, sua interpretação sobre a leitura e a relação
que consegue estabelecer com seu vivido...” Eu diria...
Na leitura da professora Ana, também no encontro sete, uma constatação: o
olhar da professora para as outras professoras. O grupo, os laços sociais, os
acontecimentos no interior do grupo, a percepção das diferentes visões que compõem
este grupo, as interpretações de tudo que foi vivido. A professora Ana Claúdia fala de
superação, descobertas do mundo que está à volta das professoras, incluindo-se aí.
Expressa sentir por estar acabando os encontros (afinal tínhamos apenas mais um). Ao
retomar, escrevo em meu caderno de campo:

Será que o grupo acaba? Acho que as cenas vividas, os aprendizados
extraídos, as imagens compostas, os vínculos estabelecidos, o retrato do
grupo, não se apagam... (Caderno de campo da formadora – Outubro/2016)

Apresento aqui a escrita da professora:

No último encontro cada uma das meninas trouxe visões diferentes, eu
mesma falei sobre como nos vemos, como os outros nos veem e qual imagem
os alunos têm sobre nós professoras. Já a Roberta apresentou a angústia da
Betina com relação ao último encontro, o quanto ela estava encurralada e
pressionada no seu ambiente de trabalho. E a Eduarda trouxe uma parte do
conto de João Guimarães Rosa “O espelho”, que retrata como nos vemos,
qual o nosso reflexo através do espelho. A cada reflexão vamos nos
superando, descobrindo o mundo à nossa volta, histórias das quais ficarão
para sempre em nossa memória. Pena que está acabando, não queria de
forma alguma que o grupo acabasse, pois, juntas estamos construindo nossas
vidas profissionais e pessoais. E com certeza, depois destes encontros não
seremos mais as mesmas de quando começamos (Diário de Bordo do Grupo Outubro/2016).

Os sinais dos laços sociais. As evidências de que enquanto me formo o outro
também se forma... O fortalecimento do grupo. A palavra de Ana enunciada...
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Socializo o fragmento do conto “O Espelho” de João Guimarães Rosa24,
compartilhado por Eduarda em sua escrita do mês de setembro.

O senhor, por exemplo, que sabe e estuda, suponho nem tenha ideia do que
seja na verdade um espelho?
Fixemo-nos no concreto. Os espelhos são muitos, captando-lhe as ficções;
todos refletem-lhe o rosto, e o senhor crê-se com o aspecto próprio e
praticamente imudado, do qual lhe dão imagem fiel. Mas que espelho? Há os
“bons” e “maus”, os que favorecem e os que detraem, e os que são apenas
honestos, pois não. E onde situar o nível e ponto dessa honestidade ou
fidedignidade? Como é que o senhor, eu os restantes próximos, somos, no
visível? [...] a “vida” consiste em experiência extrema e séria; sua técnica ou
pelo menos parte exigindo o consciente alijamento, o despojamento, de tudo
o que obstruiu o crescer da alma, o que a atulha e soterra? [...] e o
julgamento problema, podendo sobreviver com a simples pergunta: “Você
chegou a existir?”

A professora, movida pela leitura de Fontana no sexto encontro, que trazia
também um fragmento do conto, vai em busca do texto e traz para enunciar sua visão
sobre o encontro, outro fragmento... Como este encontro foi de grandes e fortes
emoções, trago um trecho do meu diário de campo que revela a intensidade das
transformações, dos deslocamentos de olhar das professoras.

Como acho isso tudo intenso, rico, lindo, revelador da potencialidade destes
espaços de formação em que se privilegiam e consideram-se os sujeitos
envolvidos no processo. Onde há voz, onde cada um colabora para a
composição do retrato que revela o todo (Caderno de campo da formadora –
Outubro/2016).

Depois de todas estas escritas riquíssimas, compartilhadas no grupo, que me
tocaram, me afetaram, me marcaram, me enriqueceram, me... me... me.... me.... pensei
em propor algo ao grupo (uma produção dos alunos), sobre o olhar que possuíam em
relação às professoras, já que nas relações que estabelecemos há também o olhar do
outro sobre nós, e havia para mim, enquanto formadora do grupo, revelações em relação
à importância dos alunos em suas carreiras como já explicitado aqui (do movimento que
promoviam nas ações diárias das professoras explicitado em (alunos que acolhem), o
quão importante eram para elas. Pensei no quanto estes alunos seriam fator
impulsionador do empoderamento destas professoras.
24

Extraído do livro Primeiras Estórias, Editora Nova Fronteira, Rio de Janeiro, 1988.
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5.5 O outro compõe meu retrato: as professoras na perspectiva do olhar dos alunos
Foi muito feliz a proposta de os alunos produzirem algo sobre o olhar que
possuíam em relação às professoras, que já vinha sendo desenhada ao longo dos dias
enquanto eu pensava sobre o caminho percorrido pelo grupo, e que se efetivou, diante
das revelações das escritas do grupo no 7º encontro.
Então ficou combinado que iriam propor aos alunos que falassem sobre como
viam as professoras. Poderiam escrever, falar e a professora gravar, desenhar... Ficaria a
critério da professora a forma de registro.
A professora Ana Cláudia, que atuava com a educação infantil, pensou em pedir
que as crianças desenhassem. Depois que fizeram suas obras de arte (desenhos lindos),
filmou as crianças falando sobre o que criaram.
Nas imagens25 (fotos tiradas dos desenhos), podemos perceber claramente, o que
as crianças explicitam sobre a professora. A figura da docente sempre retratada como
maior (não apenas no tamanho, mas na forma como as crianças enxergam, sentem,
acreditam). A professora aparece bonita, os desenhos sobre ela bem elaborados.
Apresento duas produções.

Figura 16 - Imagem visão dos alunos sobre a professora

Fonte: Arquivo da professora Ana Cláudia
25

Material produzido pelos alunos da professora Ana Cláudia, que foram cedidos para a pesquisa.
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No vídeo que Ana Cláudia fez das crianças apresentando seus desenhos sobre
como viam a professora, aparece em todos a figura da professora junto com a criança
que desenhou ou com os demais amigos da turma. Apenas uma criança conta que a cena
com a professora se passa no centro da cidade, todas as outras são na escola: sala de
aula, momento de vídeo, brincadeira externa e um aniversário. Em apenas uma
produção apareceu outro adulto, além da professora, porém fora da sala. A professora
estava com a criança na sala, e a outra pessoa no portão. Evidências de que a professora
está sempre próxima, em diferentes momentos, e até na imaginação de uma das
meninas, fora da escola. No discurso foram apontando para cada figura, e dizendo o que
era e onde. No início se apresentaram. Todos os desenhos apresentam cores
harmoniosas, e situações que denotam ser agradáveis na escola.
Os alunos de Roberta falaram sobre ela, diretamente a mim. Em uma conversa
com a professora por WhatsApp, me disse que por falar sempre em mim para seus
alunos, uma das alunas queria me conhecer, se eu poderia ir até a escola para um bate
papo. Adorei, e me senti muito importante por ser chamada para conhecê-los, visto que
Roberta sempre contava feitos muito interessantes sobre eles.

Roberta: Fá, tem uma aluna minha que quer te conhecer. Kkkk. Sempre fala
que quer fazer Pedagogia e que você vai ser professora dela. Aguento
isso??? Falou pra eu levar você lá pra te conhecer.
Fabiana/formadora: Nossa se desse certo adoraria passar por lá pra
conversar com eles um momento... Quem sabe... Até quando vão na aula?
Roberta: Se quiser, eles iriam amar... E eu também!
Fabiana/formadora: Acho legal. Dia 29 tenho médico. Quem sabe dá pra ir
depois?
Renata: Aí falo com a Angela e Carolina, se pode... Mas acho que não tem
problema.
Fabiana/formadora: Fale com elas primeiro.
Roberta: Aí vc pode conversar com eles. Vou te apresentar como minha
professora...
Fabiana/formadora: Parceiras de profissão.
Roberta: Claro que sim. Vc será sempre minha mestra.
Fabiana/formadora: Essa é boa... Carinhas de choro...
Roberta: Amanhã te dou uma resposta tá bom?
Fabiana/formadora: Bjk. Grata. Gosto desse carinho e dessa ideia de
intercâmbio com as crianças e a escola.
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Roberta: Sim... Acho que vai ser bem produtivo pra vc, escutar deles,
conversar...
Fabiana/formadora: O contato com pessoas diferentes me agregam felicidade
e aprendizado. Bom...
Boa noite!
Renata: Boa noite! Fique com Deus... (conversa inicial por WhatsApp)

Após essa conversa voltamos a nos falar no dia seguinte e a direção da escola
autorizou que eu fosse até lá para conhecer toda a turma. Combinamos horário e a
notícia foi dada aos alunos. No dia combinado estava lá, antes do horário... Primeiro a
professora Roberta falou um pouco sobre mim e em seguida pediu que me
apresentasse... Então eu digo:

Fabiana/formadora: Boa tarde! Boa tarde, gente bonita! Faz tanto tempo que
eu não entro numa sala de aula de Ensino Fundamental... Eu tenho uma sala
de Ensino Fundamental, só que na verdade eu estou afastada por um tempo,
porque eu tenho um filho pequeno e eu me afastei por três anos dessa sala, já
renovei, então estou há quase cinco afastada. Afastada não assim: afastada e
ganhando dinheiro, né? Estou afastada e daí não recebo; mas como sou
concursada então eu não perco essa classe, ela é minha, está lá, quando eu
quiser voltar eu posso voltar, então agora eu trabalho só com as crianças
pequenas, que depois eu vou contar um pouquinho pra vocês, então é gostoso
para mim estar entre os mais velhos... É 5º ano, né? Legal, só que antes de
falar eu queria saber o nome de todo mundo... (Áudio MPSH0024 - Encontro
com os alunos de Roberta)

Fomos conversando, e ao longo do bate papo, muitas perguntas, curiosidades,
muitas coisas pra me contarem, todos se apresentaram a mim, mas de uma forma
diferente. A professora Roberta pensou em uma dinâmica, onde cada um tiraria um
papel de uma latinha e deveria apresentar o amigo que tirou, para mim... Adorei, uma
forma diferente de apresentação e que me revelou algo muito importante: o quanto as
crianças conheciam peculiaridades umas das outras e demonstraram respeitar-se pela
forma como falaram uns dos outros. Fiquei emocionada, pois turmas assim são raras.

Roberta: Então, eu fiz os papeizinhos, Fá. Assim, cada um tira um e o nome
que tirar apresenta o amigo...
Fabiana/formadora: Ah legal!
Roberta: E aí o amigo também pode acrescentar; se caso alguém não falou
alguma coisa que ele gostaria, ele pode acrescentar... tá? Então vamos
começar aqui... (Áudio MPSH0024 - Encontro com alunos de Roberta)
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Nesta dinâmica, indicativos de uma forma bastante livre para que as crianças
falassem. Apesar de ter uma regra: no final, poderia falar quem desejasse. É possível ver
nesta abordagem a maneira com que a professora se relaciona com os alunos, de forma
natural, tranquila... Essa liberdade de expressão, naquele momento me agradou...
A professora já tinha iniciado falando sobre mim, porém eu ainda não sabia da
dinâmica. Depois pediu que eu me apresentasse, e deu aos alunos o exemplo de que
havia me apresentado. E eles fariam o mesmo. Porém, como o foco aqui é falar sobre a
professora, não irei detalhar as falas dos alunos, mas digo que voltei para minha cidade
encantada com os depoimentos e com o trabalho realizado pela professora, que me foi
revelado através de muitas vozes que se entrecruzaram neste dia...
No final da dinâmica, e a professora Roberta? Alguém mais falaria dela? Quem
quisesse falar... A professora deixou os alunos à vontade para dizer quem ela era, desta
forma, contemplando a ideia no grupo de formação de professoras iniciantes, sobre os
alunos falarem o que a professora representava para eles. De forma muito natural, neste
dia, este retrato, composto pelas vozes dos alunos, foi composto: o retrato da professora
Roberta26.

Yasmim: Eu acho a professora Renata legal, competente, ela é carinhosa, é
amiga.
Julia: Eu acho que ela é uma professora assim, muito legal, cuida da gente...
Atenciosa, ela dá conselhos para o ano que vem pra gente.
Ana Beatriz: A professora é carinhosa, é simpática, amorosa com todo
mundo e o ano passado eu não estava entendendo divisão, eu cheguei esse
ano, ela me ensinou...
Tipo, a professora do ano passado, ela tipo (teve três), a Doraci ela não era
muito assim, ela não enxerga, ela não sabia controlar a classe, a Rose ela
era muito assim, igual a professora Renata, só que assim, às vezes ela não
explicava muito bem, ela mais sentava do que explicava, e foi a Silvia que ela
passava muita lição ela não tinha aquela coisa de professora, ela não
combinava muito com ser professora, parece que ela nunca gostou de ser
professora, porque ela tinha um jeito de ser muito rígida, eu não gostava
dela...Ela servia pra trabalhar em colégio militar...
26

As vozes que circularam no grupo de alunos de Roberta neste dia poderiam sofrer influências devido à
minha presença lá, porém, não fui até a escola da professora para a proposta de falarem sobre ela. Estive
presente porque fui convidada por uma das alunas da professora Roberta que, de tanto ouvi-la falar sobre
mim, quis me conhecer e pediu se um dia eu poderia ir visitá-los, até mesmo porque interessou-se pelo
curso de pedagogia, pelas falas sobre minha postura como professora. Os depoimentos das crianças
aconteceram naturalmente, ao longo da dinâmica de apresentação, onde em determinado momento quem
quisesse falar da professora Roberta, poderia, visto que a dinâmica vivenciada era falarmos uns sobre os
outros.
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Tipo assim, tudo, se a gente falasse um piu ia para Angela (direção), ela não
resolvia os problemas dela, ela mesmo assim, ela pedia para Ana, e eu nunca
assim, eu nunca imaginei...
Fabiana/formadora: Esse ano vocês foram salvos, né?
Alunos: Aham!
Ana Julia: Eu gosto muito da professora, ela tem um jeito de explicar que é
só dela, quando vem outros professores, a gente não entende, não sei se é só
eu, mas eu não entendo o que o outro professor explica, só ela, eu entendo só
o que ela explica, eu acho que ela é muito responsável, eu gosto muito dela,
foi uma das melhores professoras que eu já tive.
Ah! Você é uma linda da minha vida... Quem mais?
Eu acho a professora bonita, ela fala... Quando alguém fala assim, ah a
professora é velha, alguma pessoa vai lá e fala "ela é moça! '', aí a
professora fala: fala mais! Moça, moça... Aí a gente fala que ela é linda,
bonita, ela é estudiosa, ela passa bastante lição só que a gente acaba de
copiar, ela explica certinho, ela não deixa nada sem explicar, quando
alguém, alguma coisa ela esquece, ela lembra e vai lá e já fala, ela nunca
esquece de nada, ela nunca dá bronca sem um motivo... ela é justa.
Má: Ela é inteligente, a professora é carinhosa, se precisar ela ajuda, todo
mundo quando é assim, tipo assim, parece que "nóis" é filho dela, porque ela
sempre protege "nóis", como é que é o nome? O que eu ia falar? Quando...
Quando... Quando... "nóis" arranja briga entre nós, você sempre resolve, por
causa que você já conhece o outro, conhece mais que "nóis" mesmo...
Sempre quando começa a aula você conta uma história pra "nóis" de
qualquer coisa...
Roberta: Eu nunca tinha percebido isso. Eu nunca tinha percebido que
sempre chego contando uma história...
Má: Não teve um dia, não teve um dia que ela não fez isso. E ela é a Bela e a
Fera, você é a Bela, porque é muito bonita e a Fera que é muito brava e dá
muita lição...
Roberta: Tem que dar coração. Ele reclama de lição toda hora.
Vitor Hugo: A professora Roberta, eu sei que eu cheguei há pouco tempo,
mas desde o dia que eu cheguei eu aprendi a gostar da professora Roberta,
ela é uma professora que já tirou muitas dúvidas que eu tinha, que outras
professoras que eu tinha, não conseguiram tirar, teve uma professora na
outra escola aqui que eu estudava que ela foi embora da sala, do nada, o
menino não queria fazer lição, ela falou você me conhece, lógico, ela catou a
bolsa e saiu do nada, ela catou abriu a porta porque eu vou embora, e ele:
"Vai! Não posso fazer nada!", catou, pegou a bolsa e foi embora...
Professora Roberta: E deixou os alunos sozinhos?
Vitor Hugo: Deixou todo mundo lá na sala, parado. Eu falei deve ser
pancada das ideias, ainda porque era substituta, a professora pancada das
ideias, ela foi, ela estourou a caneta azul dela, manchou a bolsa dela mesmo
e o menino também estourou a caneta dele, aí ela foi pro recreio, todo
mundo foi, estava uma manchona na bolsa dela, ela falou que tinha um pingo
de caneta aqui na minha mesa, aí ela esfregou o dedo, ela falou "Achei que
era uma sujeirinha e esfreguei o dedo", se ninguém falar quem que foi, eu
vou fazer uma vaquinha e todo mundo da sala vai pagar, eu falei: aqui ó!
Que eu vou pagar! Aqui ó!
Vitor Hugo: Aí também teve uma professora no 4º ano que ela falou assim
pra mim, "ai menino, fica quieto, você já perguntou demais!", eu falei "então
tá bom, beleza! ''.
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Júlia: Às vezes a gente tá com muita saudade dela, no feriado, teve um monte
de feriado, aí a gente fala "professora vem encontrar a gente aqui, que a
gente tá com saudade!", ela pega, ela vem, a gente abraça ela... Tipo, ela é
muito legal, eu adoro ela! E eu já falei isso né? Mas vou falar de novo.
Desde o primeiro dia de aula que a gente viu ela, a gente, ela já chegou
contando da família dela, já chegou contando sobre acho que você, já
chegou contando sobre os filhos dela, o jeito dela, ela já chegou falando
como ela era, entendeu? E isso que gostei, porque ela é a única professora
que faz isso, nenhuma professora nunca fez e é isso. (Áudio MPSH0024 Encontro com alunos de Roberta).

E este é o retrato da professora Roberta, na versão/visão/perspectiva do coração,
dos alunos dela... A imagem que se revelou, mexeu muito comigo, porque apesar de
saber da relação dela com os alunos, havia muitas coisas das quais eu nem imaginava e,
ouvir cada um dizendo, à sua maneira, demonstrando em cada tom de voz sua emoção e
verdade em dizer dela, foi demais para mim... Eu chorei no encontro.
Nestes depoimentos, é explicitamente evidente que Roberta é um porto seguro
para seus alunos, e que não é natural ter professoras como ela, segundo um dos relatos.
Impossível não pensar sobre a primeira escola pela qual a professora passou e nas
perdas que as crianças da turma que ela deixou podem ter tido. É uma suposição, visto
não saber quem foi a próxima professora. Penso que os depoimentos fortaleceram a
professora, e revelaram inclusive uma questão da qual ela não tinha ainda consciência,
que talvez por ser tão natural, não pensava a respeito (que foi o fato de sempre, desde o
primeiro dia, chegar contando sobre sua vida), o que na fala da aluna, demonstra que
gerava um elo - ela e as crianças.
Acredito que a ideia de que pudessem fortalecer-se, visto que sempre
demonstravam que os alunos eram a causa maior de suas ações na escola, foi possível
através dos relatos, dos desenhos, dos depoimentos (porque inclusive eu me fortaleci
neste processo). Foi maravilhoso viver, e poder compor este cenário com a professora,
com os alunos, sabendo que era bem-vinda (respondendo às perguntas que me fizeram).
Enfim, o retrato revelado foi capaz de me deixar com lágrimas nos olhos...
Fico pensando na emoção das professoras. No que foi guardado nos corações de
cada uma. Os depoimentos, os desenhos, os gestos de carinho, darão forças sempre que
conflitos surgirem, pois compõem uma experiência incrível no dia-a-dia delas. O fato de
nos constituirmos pelas vivências e pelos grupos sociais aos quais pertencemos,
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deixarão nas professoras, fortes marcas que as constituirão e que agregarão às suas
trajetórias futuras.
As professoras Betina e Júlia não participaram desta parte de nossa formação,
pois não compareceram aos dois últimos encontros; e Eduarda, pelo fato de não ter uma
turma de alunos fixa no ano de 2016, também não.

5.6 Ecos da formação inicial na ação docente
A professora Ana Cláudia, possui em sua trajetória, desde o início da carreira, uma
história de isolamento, iniciando seu fazer docente em uma escola da rede particular de
ensino, na Educação Infantil onde não teve apoio por parte da equipe gestora nesta fase
como professora iniciante.
Ao iniciar, assim como Roberta, buscou nos professores da faculdade, (incluome aí), apoio para trocar experiências enquanto profissional (sobre como atuar no dia-adia): O que fazer com as crianças que se demonstravam indisciplinadas? Como trabalhar
com os conteúdos propostos? Quais recursos utilizar para um trabalho diferenciado que
envolvesse os alunos? Como planejar, articular e desenvolver tudo sozinha?

Foi minha primeira experiência, no começo foi bem difícil, foi um baque pra
mim, nossa!! porque eu nunca havia tido contato, então assim, eu não sabia
se eu tinha que ser muito rígida, ou se eu tinha que deixar fazer o que
quisesse, eu não sabia, eu não tinha noção de nada, de nada, nada, nada. Aí
eu peguei firme e deu certo, fiquei... peguei o maternal III fiquei até outubro
com eles, aí saiu a professora de licença, a do Pré I. Eu peguei uma classe
no final do ano, foi bem difícil isso pra mim, eu não gostei muito não, porque
tipo, eu saí da minha turma que tava acostumada já, já tava no finalzinho do
ano já, eu já tava o ano todo com eles, e peguei essa turma, que eu não
conhecia, eu não sabia nada, eu não tinha noção, aí eu fui lutando, e eu
pedia ajuda pra coordenadora, ela me ajudava, alguma dúvida que eu tinha
e consegui finalizar; nossa!! porque assim, lá eles não dão né? Tem o
apostilado, tem a apostila, mas fora a apostila você tem que dar outras
coisas diferentes, mudar sabe? Aí eu tive que buscar né, ir atrás, aí eu fui
atrás e agora eu tô com o Pré I, que era o meu antigo Maternal III, nossa, eu
amo! Só tá difícil porque são dezesseis crianças e eu sozinha, então assim...
(Ana Claúdia - Áudio MPSH0013 – Abril/2016)

Além da falta de suporte da equipe gestora na escola, podemos refletir sobre os
conhecimentos adquiridos na formação inicial: são suficientes para o desenvolvimento
das funções do professor iniciante? Instrumentalizam para a ação na escola e para a
tomada de posição diante de uma equipe gestora que não oferece subsídios ao
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professor? Ao longo dos encontros, algumas falas surgiram a respeito da dificuldade das
professoras ao ingressarem na carreira docente, deixando margem para que eu pudesse
compreender que a formação do professor não se esgota na formação inicial. As
vivências com as professoras iniciantes nos encontros formativos me levaram a refletir
sobre os ecos da formação inicial no início da docência, visto que no grupo algumas
questões foram colocadas em discussão e que a graduação em Pedagogia tem estreita
relação com o início na carreira docente.
Analisando as experiências das professoras iniciantes há indícios de que há
conhecimentos que o professor necessita no cotidiano da escola, os quais a graduação
não consegue atingir, pois serão construídos no contexto escolar, na ação docente.
Ao discutir o significado do curso de formação inicial em seu processo de
desenvolvimento profissional com quatro professoras iniciantes em uma pesquisa com
enfoque investigativo e formativo, Nono e Mizukami (2006) apontam que as docentes
destacam a importância de que o curso seja caracterizado pela articulação entre teoria e
prática. A formação inicial foi apontada pelas iniciantes como apenas uma das fontes de
aprendizagem profissional docente. Como já referido anteriormente, houve destaque
também para os saberes advindos de suas próprias histórias de vida, da escolarização
anterior, das experiências na sala de aula e na escola, assim como dos estudos teóricos.
Para as autoras, os dados obtidos sinalizaram lacunas que as professoras iniciantes
possuíam em algumas áreas do conhecimento que deveriam ensinar. As autoras
percebem que há a “crença” de que haverá aprendizado e domínio de alguns conteúdos
específicos ao longo do fazer docente, quando a prática assim determinar.
Em um capítulo do livro “Sobrevivências: no início da docência”, organizado
por Lima (2006), ao abordar questões relacionadas ao início da docência, Mariano trata
sobre esse universo, de uma perspectiva que permite estabelecer uma relação da
influência da formação inicial na ação docente do iniciante na escola. Utiliza-se de uma
metáfora artística, como uma forma interessante que nos leva a perceber claramente que
a formação inicial pode oferecer um preparo para o exercício da profissão, porém o que
garante que se tornem professores, é o exercício, o dia-a-dia, quando as cortinas se
abrem...

Todo começo é difícil! Nem sempre sabemos o que nos espera no caminho
que começamos a percorrer...
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O início da carreira docente também não é simples - como pode parecer aos
“não iniciados”. Antes de nos tornarmos professores, fomos estudantes
durante cerca de doze anos, o que nos leva a pensar que conhecemos, muito,
a profissão na qual ingressamos. Conhecemos? Sim, mas talvez não muito,
porque o nosso novo papel nos faz vivenciar novas situações e experiências.
Teremos, agora, de executar tarefas e assumir responsabilidades que nos
eram desconhecidas quando estávamos “do lado de lá” da situação.
Assim, nossa passagem do estado de estudante para o estado de professor
nos permite estabelecer algumas comparações com o teatro. É como se
saíssemos da plateia e subíssemos ao palco. Mesmo que tenhamos assistido
àquela peça milhares de vezes, nunca conseguiremos saber de toda a
preparação que os atores e a equipe de direção têm de ter para que o
espetáculo aconteça.
Assim, podemos de alguma forma e em certa medida, comparar a profissão
de professor com a de artista. Idealizamos o que esperamos encontrar, mas
nem sempre consideramos que, muitas vezes, teremos de usar improvisos e
ter uma preparação constante para assumirmos tal papel.
Ledo engano o nosso, se pensarmos que nos “preparamos” e pronto. A cada
dia construímos uma cena. Porém, o espetáculo nunca estará totalmente
preparado, mesmo que a ele dediquemos a nossa melhor atuação. Por mais
que estudemos o nosso papel e nos julguemos preparados para assumi-lo,
sempre iremos encontrar situações nunca antes imaginadas nem vivenciadas.
(MARIANO, 2006a, p. 17-18, destaques do autor).

Imbernón (2000) aponta que a formação inicial não dispõe de ferramentas
suficientes nem para aplicar uma nova metodologia tampouco para usar métodos
desenvolvidos teoricamente dentro da sala de aula. Enfatiza esta fase como
fundamental, pois afetará a postura do professor, já que o início da carreira é um
período em que as virtudes, os vícios e as rotinas serão assumidos como processos
comuns da profissão. Outra questão apontada pelo autor é a de que o conhecimento
adquirido pelo professor não é estático, e se desenvolve ao longo da carreira em
diversos momentos: na experiência como discente, período em que constrói uma visão
por vezes equivocada da educação; na formação inicial, que deveria ocupar um papel
decisivo em todos os aspectos da profissão docente; na vivência profissional e na
formação contínua, que têm como uma das funções fundamentais o questionamento e a
legitimação do conhecimento profissional posto em prática.
As contribuições de Imbernón (2000) possuem pontos comuns com as
descobertas que faço em minha pesquisa (onde há dados que revelam a relevância da
formação inicial; a necessidade das professoras de serem acolhidas na escola; a
importância da formação contínua que considera o contexto escolar; o aprendizado no
dia-a-dia na escola, no fazer docente). Ao tratar da formação inicial, o desenvolvimento
profissional do professor é composto de diversos momentos e alguns deles são
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constituídos antes de seu ingresso na docência. Trata-se de concepções e saberes que
vão influenciar a forma como o professor iniciante vê o seu local de trabalho e se
relaciona com os sujeitos que estão nesse ambiente. Não pretendo apontar como fator
decisivo e/ou único de influência no fazer docente, mas faço uma ressalva de que é um
momento que contribui para o processo de desenvolvimento profissional.
Para García (1999) o período de iniciação profissional constitui-se como um
período intermediário que se estabelece entre a formação inicial e continuada. Por suas
peculiaridades, entretanto, ao mesmo tempo em que necessita ser tratado de forma
diferenciada, não pode ser entendido como uma etapa isolada, pois se constitui como
uma espécie de ligação entre essas duas etapas de formação.
Nogueira, Almeida e Melin (2013), afirmam que ao iniciar sua carreira docente,
o professor busca estabelecer no contexto escolar uma relação entre teoria e prática, de
tal modo que os conhecimentos adquiridos em sua formação inicial sirvam de alicerce
para o desenvolvimento de sua prática educativa; porém, afirmam que tal iniciativa,
pode em situações diversas, criar resistência por parte de seus pares, uma vez que,
geralmente, não querem sair de sua condição de acomodação frente ao cotidiano
educativo, visto estarem em outra fase do ciclo profissional docente. Porém, será que os
pares desconhecem que toda prática está fundamentada em uma teoria?
Embora tenham passado grande parte de suas vidas frequentando as escolas,
vendo professores e sentindo-se parte integrante nos processos escolares, os professores
iniciantes não estão habituados com a condição específica em que se encontram quando
começam a ensinar.
Tardif (2006) apud Cunha (2015) expressa a ideia de que a formação inicial de
professores deva estruturar-se na “condição de um programa, com movimento e
articulação entre os distintos lugares e tempos de sua constituição, articulado sobre um
tripé: o currículo acadêmico de formação, os espaços de trabalho em que atuará o
professor e o sujeito adulto em formação” (p. 89). Cunha vê a proposta de um programa
como instigante, configurando uma reestruturação dos espaços de formação, numa
perspectiva orgânica.
Thaís nos disse, no terceiro encontro no grupo de formação, que o professor não
se forma na universidade, como já referido, e aprende sobre ser professor no exercício
da profissão. E Fontana (2003), (re)afirma:
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Tornamo-nos professores e professoras tanto pela apropriação e reprodução
de concepções já estabelecidas no social e inscritas no saber dominante da
escola (permanência), quanto pela elaboração de formas de entendimento da
atividade docente nascidas de nossa vivência pessoal com o ensino, nas
interações com nossos alunos, em movimentos reivindicatórios [...]
(FONTANA, 2003, p. 44).

Analisando um relato da professora Eduarda sobre as dificuldades que teve no
início de sua carreira, ela aponta indícios de que aprendeu na prática.

Eduarda: Então, isso foi o que senti mais dificuldade, porque eu nunca tive
contato com semanário, com caderneta, eu nem sabia como planejar uma
aula, então eu acho que isso foi o mais difícil, e também na parte de gritar,
muitas vezes eu acabava gritando, imediatamente eu pedia desculpa, falava
que não queria gritar, que eu me sentia mal, daí eu fico aprendendo um jeito
de chamar atenção: batia palma, ficava quieta, até eles ficarem em silêncio,
mas o que eu mais senti foi isso, porque assim, me ajudar e confiar no meu
trabalho, eles confiaram, não ficavam indo lá na sala, de olho, nada, mas o
que eu mais senti dificuldade foi isso, eu nunca tinha planejado uma aula,
não sabia... Eu fui no primeiro dia sem nada, daí você falou assim: (diz
olhando para Roberta) você é louca, menina?...
Fabiana/formadora: Tinha, nas regências, o planejamento da aula, modelo de
plano, orientação...
Eduarda: Ah tá, mas é muito diferente, cada lugar é de um jeito, cada escola
é de um jeito, aí na hora eu catei um livro lá e resolvi ler, porque eu não
sabia o que o 3º ano estava aprendendo...
Fabiana/formadora: Aham...
Eduarda: Acho que foi isso daí... Do restante foi tudo bem.
Roberta: Ela chegou em casa e falou assim: “Roberta de Deus, a coisa é
punk!”
Eduarda: Risos. As duas primeiras semanas, nossa, eu esqueci a Eduarda!
Era livro, era leitura, até eu me achar, me situar e começar a escrever, aí
depois você vai tirando de letra...
Júlia: É bem isso. (Áudio MPSH006 – Março/2016)

Acredito que essa é uma revelação importante... Uma questão sobre a qual
penso enquanto professora da formação inicial. Na grade, as alunas
desenvolvem uma aula para Educação Infantil no 7º Semestre e outra para o
Ensino Fundamental no 8º. Ministram aulas ao longo do curso, porém para
as amigas em sala, o que não substitui a ação na escola; as vivências neste
espaço de formação; a prática; a troca com profissionais que já possuem
experiência... Este cotidiano deve ser considerado na formação inicial das
futuras professoras, visto os embates vividos em início de carreira por
desconhecimento deste cenário (Diário de bordo da formadora- Março/2016).
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Através das lentes da lupa da pesquisadora, elenco alguns fragmentos de
momentos vividos no grupo de formação de professoras, que podem ser analisados e
que nos provocam a refletir sobre as discussões que trago aqui sobre a importância da
formação inicial para o sucesso ou não da ação docente:

Júlia: É, porque convenhamos, a gente que é professora nova, [...] já tem
uma formação que não é muito, não é? Depois você chega no 5º ano, você
tem que lembrar como se ensina divisão, algoritmo não sei o que,
nomenclatura de tudo o que você já sabe, mas você tem que estudar tudo de
novo, porque a sua formação não te forma para isso... Eu não sei aqui gente,
porque eu sou de outra cidade, né? Mas a minha formação, o que a gente
chegava todos os dias para a nossa coordenadora do curso de Pedagogia, a
Maria Silvia, a gente falava: Maria Silvia, por favor, dá o português
instrumental para nossa turma! As meninas iam escrever no quadro, um
monte de erro de língua portuguesa, ortográfico, a gente falava: como que
esses professores vão sair daqui? [...] Então nossa formação já não é uma
formação que aborda essas necessidades no dia a dia dos professores. Se
você tem magistério, você tem um passo a mais... [...]
Roberta: A Arlete falava que assim, a maior perda que se teve foi o
magistério... Porque a gente aprende muita teoria, vamos falar agora a
realidade, teoria, mas na prática... Aqui (nosso município) você não tem
material, elas te dão aquele currículo e você que procure! Não é assim? A
Deisy falou assim: Olha Roberta, eu ensinava desse jeito. Aí eu falo: Aprendi
um jeito... Mas como se aprende? Não é na nossa formação... É na prática. E
se você é um professor que não se interessa muito, você está ali só pelo
salário, você vai levar... É fácil levar... Só que assim, o Marcos, e eu acho
que a Luiza também, com as polêmicas que ela dava para gente estudar fio a
pavio da Língua Portuguesa, tinha muito essa parte, entendeu? Então eu
acho que na faculdade quando você tem um professor que te ensina a ensinar
aí eu...
Júlia: O meu professor de metodologia da matemática era muito bom! Muito
bom mesmo! (Áudio MPSH006 - Março/2016)

Percebo que ao longo da formação vamos sendo marcados pelos professores
que passaram por nossas vidas, e o quanto isso influencia em nossa atuação
como professores. A questão da didática, métodos de ensino, entusiasmo em
ensinar, foram questões abordadas por um longo tempo entre as professoras
Júlia e Roberta, as mais falantes no grupo, mais experientes, mães... Percebo
que há experiências diferenciadas comparando-se às demais professoras. Na
fala da professora Eduarda percebo certa insegurança. Teve experiência
com uma turma, por um ano, cobrindo licença de uma professora. E deixa
claro que por inexperiência, deixou de fazer de um jeito “próprio”, seguindo
o caderno da professora titular da sala (Diário de Campo da formadora Março/2016).

Eduarda: Hoje eu percebo que faria tudo diferente, pela experiência do ano
passado. Usei o caderno da professora da turma, quando ela saiu de licença.
Ela deixou comigo. Se fosse agora, eu faria do meu jeito (Áudio MPSH006 Março/2016).
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É possível inferir pelas falas de Júlia e Roberta que a formação inicial exerce
relevância na atuação profissional (positiva ou negativa), dependente da relação
estabelecida com o que ocorre no cotidiano escolar e das necessidades das futuras
professoras durante a graduação. Júlia fala das necessidades das alunas (companheiras
de graduação que apresentavam erros ortográficos e não eram atendidas em suas
dificuldades) e Roberta sobre os professores que atenderam às necessidades
metodológicas de Matemática e Língua Portuguesa enquanto era estudante na
Pedagogia. Estas questões colaboram para entendermos que a formação inicial exerce
influências na ação do professor na escola.
A seguir socializo minha escrita que denota o olhar para um movimento dos
cursos de Pedagogia no sentido de uma articulação maior com a escola, no sentido de
ampliar as possibilidades de formação com uma proximidade da prática.

Acredito na possibilidade de que os cursos de Pedagogia possam melhor
estruturar-se na tentativa de maior aproximação das escolas, articulando as
práticas da formação inicial à realidade do cotidiano escolar, através de
alterações de grade e parcerias com as escolas, para que as alunas possam
interagir mais com os professores da educação básica, vivenciando
momentos valiosos para a ação futura (Diário de Campo- Março/2016).

Cunha (2015), ao tratar sobre o estudante na formação inicial de professores,
questiona:
[...] onde precisaríamos investir para torná-lo um protagonista fundamental
da sua formação? Os alunos dos cursos de formação de professores têm
clareza da sua condição e responsabilidade para com a profissão que
elegeram? Os docentes do programa reafirmam pelas escolhas metodológicas
e de conteúdo, a identidade dos estudantes como futuros professores? São
percebidos como adultos em processo de formação? (CUNHA, 2015, p. 90).

Propõe que caminhar numa direção implica:

Conhecer a cultura e as demandas de expectativas que trazem os alunos.
Incluir no currículo, como atividade inicial, um processo reflexivo sobre a
profissão docente, já que os estudantes a elegeram como preferencial.
Explicitar as contingências de seu exercício, os modelos culturais envolvidos
e os desafios sociais que abarca. A profissão de professor pressupõe um
trabalho com gente que deve ser realizado por pessoas que gostem de fazer,
incluindo aí a dimensão do trabalho coletivo. Inclui questões éticas e afetivas
que são tão importantes quanto as da base do conteúdo específico;
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Propor atividades que estimulem a autoria dos alunos, seu espírito inquiridor,
sua capacidade argumentativa. Estimular a inserção na escola e nos espaços
de trabalho desde o início da sua formação, responsabilizando-o por uma
produção própria de sentidos e valores (CUNHA, 2015, p. 90).

Na atuação constante e sistemática, é possível vivenciar todas as situações que
envolvem o fazer docente. Em casos de estágios remunerados, onde as futuras
professoras atuam nas escolas ou ONG’s – Organizações Não Governamentais,
enquanto cursam a Pedagogia há a possibilidade do exercício da docência como auxiliar
de sala em escolas particulares e ou municipais, facilitando seu processo como professor
iniciante (o que não garante que a estagiária não vivencie conflitos após sua formação),
pois outros fatores interferem na atuação do professor: como equipes mal estruturadas,
questões relacionadas à infraestrutura, materiais didático-pedagógicos insuficientes ou
inadequados, relações difíceis entre pares de trabalho; porém poderiam ser amenizados.
É nesta perspectiva de articulação (universidade/escola) que Chaluh (2012)
desenvolveu um trabalho enquanto formadora, junto aos alunos da Licenciatura em
Pedagogia, da UNESP - Rio Claro, no projeto de extensão “Grupo de Formação:
Diálogo e Alteridade”, referido anteriormente. A autora apresenta algumas questões que
a inquietavam como formadora de futuros professores, que culminaram na proposta que
desenvolvida:

Como promover dentro da universidade espaços para que os futuros
professores vivenciem experiências coletivas? Como promover a linguagem
(oral e/ou escrita) de modo que os futuros professores “assumam um lugar”,
“habitem e produzam” na cultura acadêmica e na cultura escolar? Como criar
espaços de confiança e respeito no contexto universitário para que os futuros
professores narrem as experiências e vivências geradas a partir da
compreensão das complexidades do cotidiano escolar? Quais os saberes que
os futuros professores produzem a partir do encontro com os professores em
exercício? (CHALUH, 2012, p. 11).

Destaca que essa parceria universidade/escola permite uma articulação com
diversos espaços de formação, o que oportuniza aos alunos estar em contato efetivo com
os educadores, numa perspectiva que colabora para que possam vivenciar e
compreender melhor as questões que permeiam o universo educativo. “Eles tiveram/têm
a possibilidade de ‘ouvir a voz dos professores’ no contexto no qual estes estavam/estão
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inseridos e ainda fazer propostas conjuntas com esses profissionais na escola e/ ou no
curso” (CHALUH, 2012, p. 13).
Este olhar oportuniza aos alunos a inserção no contexto educacional como
pesquisadores e iniciantes na docência, como propõe Cunha (2015), com uma prática
desenvolvida a partir de uma dinâmica de acompanhamento do universo do professor.
Uma proposta que articula teoria e prática, e promove a parceria universidade/escola.
De acordo com Chaluh,

[...] quando pensamos nas questões teóricas desvinculadas da vida, esvazia-se
o sentido da teoria. Em função disso é que considero de fundamental
importância uma formação que tome como ponto de partida a vida, a
vivência. É a partir dessa vivência que pensamos, conhecemos, atuamos,
decidimos e podemos participar do mundo, da cultura, assumindo de forma
participativa o nosso lugar. Isto implica exercitar com os alunos o movimento
de “aprender no exercício vivo da palavra e da ação” (CHALUH, 2012, p.
16).

Segundo Cunha (2015, p. 92), “[...] as premissas que servem como parâmetro
para a formação inicial, certamente encontrarão correspondência em processos de
formação continuada de professores”. A autora afirma que à medida que houver
articulação entre escola e instituição formadora, num processo de diálogo permanente
no que diz respeito à formação de novos professores, os docentes responsáveis pelas
classes escolares serão parceiros na ação formativa. Leva-nos a compreender que os
docentes universitários e professores parceiros no processo estariam exercitando uma
reflexão sistematizada sobre as suas práticas e alcançariam uma interação significativa,
podendo aprender em torno do futuro professor, enquanto, ao mesmo tempo, tomariam
essa experiência para a própria reflexão.
É possível perceber que são as ações cotidianas, permeadas pelo fazer docente,
ligado ao dia-a-dia na escola (às situações reais e inusitadas), que levam as professoras a
se demonstrarem inseguras e a não conseguirem lidar com estes acontecimentos
tranquilamente, assim como aconteceu com Ana Cláudia, que não possuía uma vivência
prática docente anterior ao início na carreira, o que dificultou sua ação.
Nogueira, Almeida e Melin (2013), ao envolverem como sujeitos de sua
pesquisa, professores iniciantes e acadêmicos residentes, tiveram como intuito que estes
últimos pudessem ter acesso aos conhecimentos e peculiaridades da prática docente, do
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ato educativo, em específico, no estudo que realizaram, da educação infantil. Uma
forma de aproximação do cotidiano escolar para os residentes, o que pode amenizar os
conflitos do início na carreira docente, e para os iniciantes, momento de reflexão sobre a
prática, permitindo que observem suas potencialidades, dificuldades, e criem novas
possibilidades.
André (2015) aponta como uma forma de relação dos alunos da formação inicial
com a escola, programas de inserção à docência, tais como (Pibid, Bolsa Alfabetização
e Bolsa Formação - Aluno - Aprendizagem). Evidencia que a formação inicial pode ter
um contato mais efetivo com o universo da escola, através destas políticas docentes que
têm como objetivo estreitar a distância entre tais instituições. Uma forma de amenizar as
possíveis dificuldades ao iniciar a docência.
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6 RETRATO DAS LIÇÕES APREENDIDAS...
Chegou o momento de retratar o que aprendi. Ou apreendi? Uma lição se
aprende ou apreende? Estes verbos saltaram em meu pensamento no momento de
refletir sobre as lições advindas das vivências com as professoras iniciantes e da fase de
pesquisa das minhas experiências vividas... Falar da vida, do caminho percorrido, de
tudo que pude sentir, ouvir e dizer, aprender ou apreender...
Busco no Google27 uma resposta, investigando o significado das palavras que
me confundem na escolha sobre qual utilizar, e encontro as definições para ambas:
✓ Aprender: verbo transitivo direto e intransitivo; adquirir conhecimento (de), a
partir de estudo; instruir-se;
✓ Apreender: verbo transitivo direto; assimilar mentalmente, abarcar com
profundidade; compreender; captar.
Descubro que apreendi as lições, e que esse verbo, devido à sutileza e ao mesmo
tempo intensidade de seu significado, cabe perfeitamente ao que sinto daquilo que hoje
pode denominar o que sei depois do vivido e estudado: assimilei mentalmente (está em
mim); abarquei com profundidade (me entreguei sem medida); compreendi (entendi);
captei (experiência única, minha, do meu jeito de sentir e entender).
Vivi com as professoras iniciantes e ex-alunas momentos que estavam dos dois
lados da ponte: na formação inicial (como ex- alunas) e no início da carreira docente,
quando decidi atravessá-la: precisava estar do outro lado, atender ao chamado.
Para isso foi necessário refletir que a ex-professora deveria definir um novo
lugar para si como formadora, fazendo a travessia, até chegar às professoras; estar com.
A ponte era a princípio o que nos separava, mas também o que nos ligava/conectava.
Atravessar requeria dialogicidade, andar de lá para cá e de cá para lá: de uma lugar a
outro, já que eu habitava os dois lados.
Foi um exercício de busca para uma nova caminhada, de parceria. Requereu
pensar sobre mim mesma e sobre meu papel; exigiu coragem e experimentação que
revelaram outros retratos: de outros e de mim mesma. E assim me faço professora (não
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Google é uma empresa multinacional de serviços online e software dos Estados Unidos. O Google
hospeda e desenvolve uma série de serviços e produtos baseados na internet e gera lucro principalmente
através da publicidade pelo AdWords. Tem como missão declarada organizar a informação mundial e
torná-la universalmente acessível e útil. Estes dados foram pesquisados no Google.
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tão iniciante), formadora, narradora/pesquisadora. Produzi pela força da narrativa
retratos mais nítidos, ou menos, não importa; importa a travessia que desafia
professoras outras, iniciantes ou não, não propriamente a não desistir de tentar, mas a
fazer potente cada início.
Depois de tanto chamarem, gritarem e dizerem o que acontecia lá do outro lado,
decidi que era preciso atravessar... Elas já estavam lá, porém, eu precisava alcançá-las,
estaríamos juntas (de mãos dadas), prestaríamos atenção à paisagem, sentiríamos o
vento no cabelo, o sol na pele, o calor, o frio, o sabor; e eu estaria mais próxima da
condição de orientar, apontar um rumo, apreender e aprender, estabelecer trocas.
Seguimos juntas, o que nos permitiu vivências únicas por sermos quem somos e
por permitirmos que fôssemos (re)constituindo-nos a cada encontro, num processo
alteritário, onde havia troca e aprendíamos umas com as outras sobre o exercício de ser
professor. Iniciamos cada qual com sua ideia, nos impregnamos umas das ideias das
outras, constituindo-nos outras ao final dos encontros.
Constituímos um grupo, unidas por vínculos que foram sendo construídos passo
a passo, que faziam com que nos sentíssemos fortalecidas e empoderadas a prosseguir.
Prosseguimos e, no caminho realizamos leituras; vivências/dinâmicas; paradas
para ouvir uma música e trocar experiências, tomar aquele fôlego que trazia lembranças
de momentos positivos (os alunos, os bons coordenadores, a professora parceira legal,
aqueles que acolhem).
Em certos dias sentíamos cansaço, pensávamos sobre os momentos difíceis (o
não acolhimento, professoras que boicotaram nossas ideias, coordenadores que se
negaram a seguir junto), mas não estávamos sozinhas, formávamos um grupo;
reuníamos forças, olhávamos para todas as vivências ao longo da formação de cada uma
de nós, que não deveriam ser desconsideradas, e nos comprometíamos a ver o que havia
de bom.
Tínhamos uma causa maior: a educação; não desistimos; não nos deixamos
intimidar. O diálogo (nosso ponto chave), o vínculo do grupo (algo que constituímos na
relação que fomos estreitando) e o empoderamento (descoberto ao longo do caminho
como aquilo que faltava) foram imprescindíveis neste processo de constituição pessoal e
profissional docente.
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Descobrimos que do outro lado da ponte (no início da carreira) o que ficou do
início dela (formação ao longo da educação básica até formação inicial na Pedagogia),
assim como o que adquirimos como bagagem ao longo do caminho todo de vida
(formação cultural, formação contínua no campo de atuação), fazem parte do que nos
constitui professoras e devem ser considerados em sua integralidade.
Sentimos no grupo e formação de professoras iniciantes quão valioso é o
acolhimento quando nos sentimos perdidas, ou percebemos que não sabemos algo;
quando há insegurança; quando nos esquecemos de quem somos e daquilo tudo que
carregamos em nossa bagagem e podemos refletir a respeito, por sentirmos que há um
espaço/tempo que privilegia a reflexão.
Surpreendemo-nos com a força, o potencial e significado dos alunos/mestres em
nosso caminho (carreira): fortalecem-nos; alegram-nos; são direção e certeza nos
momentos de fraqueza, tristeza e desencontros.
Vivemos o processo de constituição de um grupo, com um vínculo que foi
delineando-se ao longo dos encontros, por isso sabemos do valor das trocas, da
importância da ação, e queremos fazer parte; pertencer; caminhar junto; sabendo que
temos direito ao acolhimento na escola e que devemos ser respeitadas como pessoa e
profissional, assim como podemos aprender durante toda a carreira, e que vamos ser
iniciantes a cada nova escola que chegarmos.
Neste grupo, descobrimos a necessidade e a importância dos fazeres de
mediação: de alguém que conduza, aponte o caminho, impulsione cada uma enxergar
em si o potencial que carrega consigo, despertar a reflexão sobre as vivências
profissionais. E eu, formadora/pesquisadora, descubro a potência do fazer de mediação,
onde os envolvidos no processo são todos protagonistas e articulam meios de melhor
compreenderem o que se passa no cotidiano das práticas. A formadora analisa,
acompanha, provoca, conduz, com estratégias para que todos sejam atuantes em seu
próprio processo de desenvolvimento. O diálogo (múltiplas vozes que se somavam), o
laço social (vínculo estabelecido) e o empoderamento (a ação, a intenção, o
entendimento de si e a comunicação ao mundo do que entendem e querem propagar)
foram contributos de uma mediação transformadora de cada uma das professoras.
Mesmo diante do tempo que já fazia em que eu tinha atravessado a mesma
ponte, e chegado naquele mesmo lugar aonde as professoras chegaram (quando saí da
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condição de estudante à de professora), percebi que os percalços e os facilitadores da
caminhada, 23 anos depois de minha passagem por ali, como uma iniciante, são os
mesmos. Ainda assim, refleti sobre como transpor as pedras, e junto ao grupo fomos
descobrindo como é possível, cada uma a seu tempo e modo de fazer preparar-se e
fortalecer-se para ultrapassar e sobreviver à chegada na escola.
Por quê, passadas duas décadas, ainda as mesmas situações? Concluo que pelo
fato de que nesta fase da chegada, poucos (gestores, professores veteranos) se
preocupam em minimizar as dificuldades enfrentadas por aqueles que atravessam;
porque de alguma forma, a maioria chega do outro lado e sempre dá um jeito, ainda que
não tenha uma equipe que acolhe no dia-a-dia; porque mesmo que não haja as condições
materiais e de infraestrutura adequadas ajeitam-se em algum lugar; porque mesmo que
inexista o diálogo (que se entrecruza) ou tudo aquilo que lhe disseram na formação
inicial que deveria existir do outro lado da ponte, tentam sobreviver.
Na travessia com este grupo especial de professoras iniciantes apreendi que uma
formação deve aproximar o professor de quem ele é, do que ele representa, e do quanto
pode; é necessário, para que se refaça do choque entre o real e o esperado na chegada.
Apreendi que mesmo estando em choque é possível voltar a si, recobrar a memória,
refazer o percurso, tomar fôlego e seguir consciente. É um processo que não se esgota.
Lembrei de uma história chamada “O Gambá que não sabia sorrir”, de Rubem
Alves, que confere alma e essência ao que desejo explicitar neste momento, sobre o
papel do coordenador e/ou do formador. Então narro a seguir:
Alguns estudiosos viram um gambá e acharam (olhando em seus manuais sobre
gambás), que ele estava triste. Uma ilustração do manual os levou a concluir isso.
Buscaram de inúmeras formas, as técnicas que poderiam fazer com que o gambá
sorrisse. Levaram-no ao shopping, a uma parada, para a praia, e nada... Com o passar do
tempo, o formato de sua boca foi mudando e, ao invés de um formato de meia lua
voltado para baixo, ficou reto, na horizontal. Acreditaram que tinham atingido o
objetivo, fazendo o gambá sorrir. Levaram o caso à mídia, às universidades e
congressos, e ficaram famosos. Houve grande repercussão do caso. Uma criança, ao
olhar para o gambá, no galho da árvore que foi arrancada de seu habitat, largada em um
lugar qualquer da cidade, após o momento de fama daqueles que tinham feito com que
sorrisse, colocou-o em sua bicicleta e levou-o de volta à floresta. A boca do Gambá
voltou à posição inicial de antes de sua saída do lugar onde vivia. A criança então
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colocou-se na mesma perspectiva/posição que o Gambá (de cabeça para baixo), viu sua
alegria em retomar seu lugar, e foi embora feliz.
O gambá estava pendurado de cabeça para baixo quando o encontraram e
acharam que estava triste. Ninguém olhou para o gambá e entendeu o contexto, nem
mesmo perceberam que ele estava de cabeça para baixo. Suas condições não foram
analisadas e consideradas; mesmo assim tomaram medidas a partir de uma visão
distante da perspectiva do animal.
Pensei nessa história ao escrever e tentar expressar o papel da formadora do
grupo de professoras iniciantes; coloquei-me a todo o momento, no lugar das
professoras (ao planejar os encontros, ao refletir sobre o lugar/contexto em que cada
professora atuava), para que, no espaço formativo do grupo eu pudesse promover
situações que colaborassem com que cada uma enxergasse seu campo de atuação,
encontrando-se a todo instante num processo de reflexão e de construção de sentido e
significado para a carreira e o fazer docente na escola. Foi necessário olhar para o grupo
e compreender nas entrelinhas o que era importante naquele momento, para aquelas
professoras marcadas e cansadas das buscas por valorização e acolhimento na escola.
Eu não tinha o poder de transformar o contexto em que viviam na escola, mas
podia de alguma forma auxiliá-las para que se relacionassem de modo diferente nesse
contexto com as dificuldades e conflitos nele existentes, ao compreenderem o que
vivenciavam, ao enxergarem a si mesmas tal como eram e descobrirem possibilidades
de fazer com as possibilidades de que dispunham. Eu poderia refletir com as professoras
para que descobríssemos o que era importante para melhor estarem lá, e para que
acessassem de alguma forma o melhor jeito de fazer (quem sabe como uma pluma), de
forma delicada, paciente, na descoberta de si mesmas, descobrindo uma forma de ser e
estar na carreira, de forma a transformar as práticas e realidades sociais.
Vale destacar que, os dados analisados confirmam as dificuldades e embates do
início da carreira docente, conforme os estudos realizados, e que o período de
sobrevivência e descoberta (HUBERMAN, 2007), no qual as professoras procuram
ajustar suas expectativas e ideais sobre a profissão às condições reais de trabalho que
encontram, procurando lidar com uma série de limitações que atuam diretamente sobre
seu trabalho, tentando permanecer na profissão e manter um certo equilíbrio diante dos
sentimentos contraditórios que marcam a entrada na carreira, estão presentes não apenas
ao iniciarem a carreira, mas surgem também ao passo que mudam o contexto de
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atuação, onde se faz necessária uma (re)adaptação de acordo com a realidade local.
Descubro que o professor pode não mais ser um iniciante na rede de ensino, mas pode
ser um iniciante na escola, a cada novo caminho na carreira.
A partir dos resultados dessa pesquisa, é possível confirmar a necessidade de que
sejam organizados programas de iniciação ao ensino para professoras iniciantes, que
respondam “[...] à concepção de que a formação de professores é um contínuo, que tem
de ser oferecida de um modo adaptado às necessidades de cada momento da carreira
profissional” (MARCELO GARCIA, 1999, p. 119). Na realidade, esses programas
devem ser compreendidos como um “[...] elo imprescindível que deve unir a formação
inicial ao desenvolvimento profissional ao longo da carreira docente” (MARCELO
GARCIA, 1999, p. 119). É necessário que levem em conta diferentes conhecimentos
profissionais que orientam as práticas escolares adotadas pelas iniciantes e utilizem
estratégias inovadoras, de forma a promover o desenvolvimento profissional docente.
Outra questão que se evidencia nos dados e demonstram forte implicação das
professoras iniciantes em sua própria aprendizagem profissional da docência é a
disposição para expor suas formas de atuação; mostram que, apesar de iniciantes e de
todas as adversidades vividas nesse período da carreira, sentem-se capazes de tomar
decisões e ter opiniões, na tentativa de permanecer e viver uma fase de estabilização na
carreira (HUBERMAN, 2007).
Os encontros com as professoras iniciantes constituíram-se num processo
provocativo com as escritas de si no grupo e reflexões, ao resgatar memórias que
possibilitaram teorizar experiências ligadas ao próprio espaço de atuação na escola e,
também, ao início da docência com toda a complexidade envolvida nesta fase da
carreira. A utilização das narrativas ocorreu como uma metodologia capaz de contribuir
com a formação profissional, já que, ao narrar cada encontro, as professoras (sujeitos)
puderam organizar diferentes acontecimentos de sua trajetória formativa e profissional,
que foram estruturados a partir de soluções de embates e de conflitos vividos. Neste
grupo em específico, vivenciaram momentos que lhes permitiram repensar sua
trajetória, atuação docente, sua concepção sobre a docência, e exercitar o olhar para si
mesmas independente do rótulo que identifica ou deforma o professor.
No espaço formativo, privilegiar as visões e as vozes das professoras iniciantes
foi uma forma de valorizar e compreender a vida e o trabalho das professoras. Como
profissional (formadora) percebi que é possível promover mudanças nas práticas
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formativas e também investigativas (condição de pesquisadora), é possível
(re)configurar o processo de formação contínua.

198

Referências
ALMEIDA, P. C. A.; BIAJONE, J. A. A Formação Inicial dos Professores em Face dos
Saberes Docentes. In: 28ª REUNIÃO ANUAL DA ANPED, 2005, Caxambu. Anais...
Disponível em: http://www.anped.org.br/sites/default/files/gt08278int.pdf. Acesso em:
2 jun. 2016.
AMORIM, M. A contribuição de Mikhail Bakhtin: a tripla articulação ética, estética e
epistemológica. In: FREITAS, M. T; SOUZA, S. J.; KRAMER, S. (org). Ciências
humanas e pesquisa: leituras de Mikhail Bakhtin. Cortez Editora, 2003. v. 107. p. 1125.
ANDRÉ, M. E. D. A. Espaços alternativos de formação docente. In: GATTI, A. et. al.
Por uma revolução no campo da formação de professores. São Paulo: Editora
UNESP, 2015.
BAKHTIN, M. Estética da Criação Verbal. Introdução e tradução do russo Paulo
Bezerra. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
______. Marxismo e filosofia da linguagem: problemas fundamentais do método
sociológico na ciência da linguagem. Tradução de Michel Lahud e Yara Frateschi
Vieira. São Paulo: Hucitec, 1999.
BARROS, M. de. Memórias Inventadas: as infâncias de Manoel de Barros. São Paulo:
Editora Planeta do Brasil, 2008.
BENJAMIN, W. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da
cultura. São Paulo: Brasiliense, 1994.
BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental.
Lei nº 9394. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília:
MEC/SEF, 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm.
Acesso em: 10 jul. 2017.
CASSÃO, P. A. Professores iniciantes: marcas de alteridade na constituição da
profissionalidade docente. 2013. 148 f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Instituto
de Biociências, Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, 2013.
CAVACO, M. H. Ofício do professor: o tempo e as mudanças. In: NÓVOA, A. (org.).
Profissão Professor. Porto: Porto Editora, 1995, p. 155-191.
CHALUH, L. N. Do trabalho coletivo na escola: encontros na diferença. Proposições.
Campinas, v. 21, n. 2 (62), p. 207-223, mai/ago 2010.
______. Tangenciando. A extensão, sua relação com o ensino e a pesquisa, e com a
possibilidade de intervenção e parceria. In: CHALUH, L. N. (Org). Escolauniversidade: olhares e encontros na formação de professores. São Carlos: Pedro &
João editores, 2012. p. 11-25.

199

CORSI, A. M. Professoras iniciantes: situações difíceis enfrentadas no início da prática
docente no ensino fundamental. In: 28ª REUNIÃO ANUAL DA ANPED, 2005,
Caxambu. Anais... Disponível em:
http://www.anped.org.br/sites/default/files/gt0866int.pdf. Acesso em: 2 jun. 2016.
CUNHA, M. I. da. Aprendizagem da docência em espaços institucionais: é possível
fazer avançar o campo da formação de professores? Avaliação. Campinas; v. 19, n. 3, p.
789-802, nov. 2014. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S1414-40772014000300013.
Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/aval/v19n3/13.pdf. Acesso em: 17 set. 2016.
______. Formação de professores: espaços e processos em tensão. In: GATTI, B. A. et
al. Por uma revolução no campo da formação de professores. São Paulo: Editora
UNESP, 2015.
DUARTE, S. M. C. A. Tornar-se docente: o início da carreira e o processo de
constituição da especificidade da ação docente. In: 37ª REUNIÃO NACIONAL DA
ANPED, 2015, Florianópolis. Anais... Disponível em:
http://www.anped.org.br/sites/default/files/trabalho-gt08-4548.pdf. Acesso em: 2 jun.
2016.
FONTANA, R. A. C. Como nos tornamos professores? Aspectos da constituição do
sujeito como profissional da educação. 1997. 210 f. Tese (Doutorado em Educação) –
Faculdade de Educação, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 1997.
______. Trabalho e subjetividade. Nos rituais da iniciação, a constituição do ser
professora. Cadernos Cedes, Campinas, v. 20, n. 50, p. 103-119. 2000. DOI:
http://dx.doi.org/10.1590/S0101-32622000000100008. Disponível em:
http://www.scielo.br/pdf/ccedes/v20n50/a08v2050.pdf. Acesso em: 2 jun. 2016.
FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São
Paulo: Paz e Terra, 2008.
FREITAS, M. T. A. A abordagem sócio-histórica como orientadora da pesquisa
qualitativa. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, n. 116, p. 21-39, julho, 2002. DOI:
http://dx.doi.org/10.1590/S0100-15742002000200002. Disponível em:
http://www.scielo.br/pdf/cp/n116/14397.pdf. Acesso em: 2 fev. 2018.
GARCIA, C. M. Formação de professores: para uma mudança educativa. Porto: Porto
Editora, 1999.
______. M. O professor iniciante, a prática pedagógica e o sentido da experiência.
Formação Docente, Belo Horizonte, v. 02, n. 03, p. 11-49, ago./dez. 2010. Disponível
em: https://revformacaodocente.com.br/index.php/rbpfp/article/view/17/15. Acesso em:
2 fev. 2018.
GERALDI, J.W. A diferença identifica. A desigualdade deforma. Percursos
bakhtinianos de construção ética e estética. In: FREITAS, M.T; SOUZA, S. J;
KRAMER, S. (orgs). Ciências humanas e pesquisa: leituras de Mikhail Bakhtin. São
Paulo: Cortez Editora, 2003. v. 107. p. 39-56.

200

GINZBURG, C. Sinais. Raízes de um paradigma indiciário. In: GINZBURG, C. Mitos,
emblemas, sinais. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.
HUBERMAN, M. O Ciclo de vida profissional dos professores. In: NÓVOA, A. Org.
Vidas de professores. 2. ed. Portugal: Porto Editora, 2007. p. 31-61.
IMBERNÓN, F. Formação docente e profissional: formar-se para a mudança e a
incerteza. São Paulo: Cortez, 2000.
KRAMER, S. Por entre as pedras: arma e sonho na escola. 3. ed. São Paulo: Ática,
2003.
LARROSA, J. B. Notas sobre a experiência e o saber de experiência. Revista
Brasileira de Educação, Rio de Janeiro, s/v. n. 19, p. 20-28, jan./abr. 2002. DOI:
http://dx.doi.org/10.1590/S1413-24782002000100003. Disponível em:
http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n19/n19a02.pdf. Acesso em: 17 set. 2016.
LIMA, E. F. de (Org). Sobrevivências no início da docência. Brasília: Líber Livro,
2006.
LIMA, M. E. C. C.; GERALDI, C. M. G.; GERALDI, J. W. O trabalho com narrativas
na investigação em educação. Educação em Revista, Belo Horizonte, v. 31, n. 1, p. 1744, jan./mar. 2002. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/0102-4698130280. Disponível em:
http://www.scielo.br/pdf/edur/v31n1/0102-4698-edur-31-01-00017.pdf. Acesso em: 5
jun. 2016.
MALHEIRO, J. Projeto Político-Pedagógico: utopia ou realidade? Ensaio: Avaliação e
Políticas Públicas em Educação, Rio de Janeiro, v.13, n.46, p. 79-104, jan./mar. 2005.
DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S0104-40362005000100006. Disponível em:
http://www.scielo.br/pdf/ensaio/v13n46/v13n46a05.pdf. Acesso em: 5 jun. 2016.
MARIANO, A. L. S. A construção do início da docência: um olhar a partir das
produções da ANPED e do ENDIPE. 2006. 142 f. Dissertação (Mestrado em Educação)
- Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2006.
______. O início da docência e o espetáculo da vida na escola: abrem-se as cortinas. In:
LIMA, E. F. de (Org). Sobrevivências no início da docência. Brasília: Líber Livro
Editora, 2006. p. 17-37.
MARTINS, R.M.; SOUZA, A.P.G. de; OLIVEIRA, R.M.M.A. de. Licenciandas em
pedagogia e professoras iniciantes: diálogo por meio de narrativas online. In: 38ª
REUNIÃO NACIONAL DA ANPED, 2017, São Luís. Anais... Disponível em:
http://38reuniao.anped.org.br/sites/default/files/resources/programacao/trabalho_38anpe
d_2017_GT08_680.pdf. Acesso em: 2 jun. 2016.
MATTOS, L. K.; ZANELLA, A. V.; NUERNBERG, A. H. Entre olhares e
(in)visibilidades: reflexões sobre fotografia como produção dialógica. Fractal: Revista
de Psicologia, v. 26, n. 3, p. 901-918, set./dez. 2014. DOI:
http://dx.doi.org/10.1590/1984-0292/895. Disponível em:
http://periodicos.uff.br/fractal/article/view/5013/4863. Acesso em: 6 jun. 2016.

201

MELLO, T. A vida verdadeira. In: MELLO, T. Faz escuro mas eu canto. São
Cristovão: Bertrand Brasil, 17. ed. 1999.
MIOTELLO, V. Empoderamento e linguagem. In: CHALUH, L. N. (Org.) Escolauniversidade: olhares e encontros na formação de professores. São Carlos: Pedro &
João editores, 2012. p. 139-143.
MIZUKAMI, M. DA G. N. et al. Escola e aprendizagem da docência: processos de
investigação e formação. São Carlos: EdUFSCar, 2002.
NOGUEIRA, E.G.D.; ALMEIDA, O.A.; MELIM, A.P.G. A docência expressa nas
visões e nas vozes de professores iniciantes e acadêmicos: revelações na/da pesquisa
formação. In: 36ª REUNIÃO NACIONAL DA ANPED, 2013, Goiânia. Anais...
Disponível em: http://www.anped.org.br/sites/default/files/gt08_3327_texto.pdf. Acesso
em: 2 jun. 2016.
NONO. M.A.; MIZUKAMI, M.G.N. Processos de formação de professores iniciantes.
In: 29ª REUNIÃO ANUAL DA ANPED, 2006, Caxambu. Anais... Disponível em:
http://29reuniao.anped.org.br/trabalhos/trabalho/GT08-1868--Int.pdf. Acesso em: 2 jun.
2016.
NÓVOA, A. Os professores e as histórias da sua vida. In: NÓVOA, A. Vidas de
professores. 2. ed. Portugal: Porto Editora, 2007. P. 11-30.
______. Conferência Desenvolvimento profissional de professores para a qualidade
e para a equidade da aprendizagem ao longo da vida. Lisboa, 2007. Disponível em:
http://repositorio.ul.pt/handle/10451/687. Acesso em: 6 fev. 2017.
PACHECO, J. Escola da Ponte: formação e transformação da educação. Rio de
Janeiro: Editora Vozes, 2011.
PAPI, S. O. G. Professoras iniciantes bem-sucedidas: elementos de seu
desenvolvimento profissional. In: 34ª REUNIÃO NACIONAL DA ANPED, 2011,
Natal. Anais... Disponível em:
http://34reuniao.anped.org.br/images/trabalhos/GT08/GT08-695%20int.pdf. Acesso em:
9 out. 2017
PINTO, K.S. Desdobramentos das escritas de educadoras nos espaços de formação
na escola. 2016. 187 f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Instituto de Biociências,
Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, 2016.
PRÍNCEPE, L. M. Condições de Trabalho e Desenvolvimento profissional de
professores iniciantes em uma Rede Municipal de Educação. 2017. 232 f. Tese
(Doutorado em Educação: Psicologia da Educação), Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo, São Paulo, 2017. Disponível em:
https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/20409/2/Lisandra%20Marisa%20Pr%C3%ADn
cepe.pdf. Acesso em: 28 mai. 2018.

202

QUEIROZ, B. C. Foram muitos os professores. In: CENPEC. Ong parceira da escola.
6. ed. São Paulo: Fundação Itaú Social, 2003.
______., In: ABRAMOVICH, F. (Org). Meu professor inesquecível. São Paulo:
Gente, 1997, p. 78.
RIOLFI, C. O amor à diferença no trabalho enlaçado no interior de grupos. Trabalhos
em Lingüística Aplicada, Campinas, v. 39, p. 37-45, jan/jun. 2002. Disponível em:
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/tla/article/view/8639339. Acesso em: 2
jun. 2016.
ROMANOWSKI, J. P. Professores principiantes no Brasil: questões atuais. In:
CONGRESSO INTERNACIONAL SOBRE PROFESORADO PRINCIPIANTE E
INSERCIÓN PROFESIONAL A LA DOCENCIA, 3., 2012, Santiago do Chile.
Anais... [S.l.: s.n.], 2012. Disponível em
<http://congressoprinc.com.br/artigo?id_artigo=195. Acesso em: 3 mar. 2018.
ROMANOWSKI, J.P.; MARTINS, P.L.O. Desafios da formação de professores
iniciantes. Paginas de Educación, Montevideo, v.6, n.1, p. 1-17, 2013. Disponível em
http://www.scielo.edu.uy/pdf/pe/v6n1/v6n1a05.pdf. Acesso em 10 fev. 2018.
ROSA, J. G. O Espelho. In: Primeiras Estórias, Rio de Janeiro: Editora Nova
Fronteira, 1988.
TARDIF, M. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis: Editora Vozes,
2007.
VEENMAN, S. El Proceso de llegar a Ser Professor: um análisis de la formación
inicial. In: VILLA, A. (Coord.). Perspectivas e problemas de la Funcion Docente.
Madrid: Narcea, 1988.
VEIGA, I. P. Projeto político-pedagógico da escola: uma construção coletiva. In:
VEIGA, I. P. (Org.). Projeto político-pedagógico da escola: uma construção possível.
Campinas: Papirus, 1998. p. 11-35.
ZEICHNER, K. Formando professores reflexivos para uma educação centrada no
aprendiz: possibilidades e contradições. In: ESTEBAN, M.T.; ZACUR, E. (Org.).
Professora pesquisadora: uma práxis em construção. Rio de Janeiro: DP&A, 2002. p.
25-54.

