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RESUMO 

 

O presente estudo tem como temática o início da carreira docente e a inserção dos professores 
em instituições educativas nos primeiros anos do exercício da profissão. O problema de 
pesquisa questionou de que forma as situações e os acontecimentos vividos pelos professores 
iniciantes, ao estarem inseridos em instituições educativas (formais ou não formais) em 
contato com os pares, alunos, gestores, pais, funcionários contribuem para a sua formação. 
Buscando compreender essa problemática, estabeleci como objetivo geral analisar as marcas 
de alteridade (CASSÃO; CHALUH, 2012) presentes no início do exercício da profissão 
docente, com a finalidade de identificar como essas afetam a constituição do professor.  As 
marcas de alteridade são concebidas neste estudo como aquilo que fica após o encontro do 
professor iniciante com o outro no contexto educativo e que, ao ser enunciado pelo docente, 
indicia de que forma esse outro contribuiu com seu sentir, pensar e agir em sua constituição 
de professor. Essa questão me permitiu estabelecer uma relação entre profissionalidade 
docente e alteridade. Os objetivos específicos foram: a) problematizar as experiências 
narradas por professores iniciantes e refletir sobre o seu significado para a carreira docente; b) 
definir os aspectos que influenciam na constituição profissional do professor iniciante a partir 
da relação com o outro, ou seja, com os diversos sujeitos que atuam na instituição educativa. 
Para o desenvolvimento desta pesquisa, foi constituído o Grupo de Trocas de Experiências 
Docentes (GTED), formado por dez professores que, na época, encontravam-se em início de 
docência. A constituição desse grupo possibilitou que os professores iniciantes narrassem as 
experiências vivenciadas no contato com esses outros sujeitos das instituições educativas. De 
natureza qualitativa, a pesquisa se orientou pela perspectiva sócio-histórica (FREITAS, 2002), 
que, pelo seu caráter dialógico, implicou que este trabalho também trouxesse contribuições 
para o meu processo de constituição como pesquisadora. Como instrumento de produção dos 
dados, utilizei as entrevistas coletivas (KRAMER; SOUZA, 2003). Compõem o conjunto de 
dados desta investigação: a transcrição em áudio dos encontros, os registros no meu caderno 
de campo e as reescritas de tirinhas da Mafalda (QUINO, 2010) feitas pelos participantes do 
grupo. Para a análise dos dados pautei-me no paradigma indiciário (GINZBURG, 1989), pois 
procurei indícios, contidos nas práticas cotidianas do magistério narradas pelos participantes 
do GTED, que me levaram a identificar quais marcas de alteridade estavam presentes no 
início da profissão docente. A partir da análise dos dados, identifiquei onze marcas de 
alteridade: o silêncio; o isolamento; a invisibilidade; a solidão do trabalho docente; as 
práticas perversas; o educar os ouvidos; a responsabilidade docente; a amizade; as armas; as 
escolhas; a saudade. Este trabalho poderá contribuir para se pensar no início da carreira do 
professor e no processo de inserção e estabilidade na docência. Contribui também para que 
formadores de futuros professores pensem em novas propostas de formação docente e ainda, 
para olhar o outro – os sujeitos inseridos no contexto educativo – enquanto formador do 
professor, percebendo assim a relação estreita entre a profissionalidade docente e alteridade. 
 
Palavras- chave: Profissionalidade – professor iniciante – profissão docente – contexto 
escolar – marcas de alteridade. 



ABSTRACT 
 
The present study has as a thematic issue the early career of teachers and their inclusion in 
educational institutions in the early years of profession. The research problem questioned how 
the situations and events experienced by beginning teachers, when inserted in educational 
institutions (formal or informal) in contact with peers, students, managers, parents, employees 
contribute to their formation. Trying to understand this problematic, I established as a general 
objective, the analysing of marks of otherness (CASSÃO; Chaluh, 2012) presents at the 
beginning of the teaching profession, in order to identify how these marks affect the 
constitution of the teacher. The marks of otherness are designed in this study as what is left 
after the encounter with other in the educational context and that, when stated by the teacher, 
indicates in which way this other contributed with his felling, thinking and acting in his 
constitution as a teacher. This issue me to establish a relationship between the teaching 
professionalism and otherness. The specific objectives were: a) problematizing the 
experiences narrated by beginning teachers and reflecting on its meaning for the teaching 
profession; b) defining the aspects that influence in the professional constitution of the 
beginning teacher from the relationship with other, that is, with the several subjects which act 
in the educative institution. For the development of this research, it was composed the Grupo 
de Trocas de Experiências Docentes (GTED), formed by ten teachers who, at the time, were 
beginning in the teaching profession. The establishment of this group allowed that the 
beginning teachers related their experiences in contact with these other subjects of educative 
institutions. Of a qualitative nature, the research was guided by the socio-historical 
perspective (FREITAS, 2002), which, by its dialogic character, meant that this work also 
brought me contributions for my constitution process as a researcher. As instrument for the 
data production, I used press conferences (KRAMER; SOUZA, 2003). It comprises the data 
set of this investigation: transcribing audio of encounters, records in my field notebook and 
rewrites of Mafalda strips (QUINO, 2010), made by the participants of the group. For data 
analysis I based myself in the evidential paradigm (GINZBURG, 1989), because I searched 
evidences contained in the daily practices of teaching narrated by the participants of the 
GTED, which led me to identify which marks of otherness were present at the beginning of 
the teaching profession. From data analysis, I identified eleven marks of otherness: silence; 
isolation; invisibility; the loneliness of teaching; the perverse practices; educating the ears; 
teaching responsibility; friendship; the weapons; the choices; longing. This work may 
contribute in thinking in the early career of the teacher and his process of insertion and 
stability in the teaching profession. It also contributes for that forming of future teachers think 
of new proposals for teacher formation and also, look at the other – the subjects included in 
the educative context – as a former of teachers, realizing the close relationship between the 
teaching professionalism and otherness. 
 
Keywords: Professionalism – beginning teacher – teaching profession – school context – 
marks of otherness. 
 

 

 



LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 - Professora Maysa e eu em dois momentos distintos, em eventos da escola.. 27 
Figura 2 - Professor Abner.............................................................................................. 60 
Figura 3 - Professora Andreza......................................................................................... 61 
Figura 4 - Professora Brenda........................................................................................... 62 
Figura 5 - Professora Jane............................................................................................... 62 
Figura 6 - Professora Júlia............................................................................................... 63 
Figura 7 - Professora Karla............................................................................................. 64 
Figura 8 - Professora Kátia............................................................................................. 64 
Figura 9 - Professora Maria............................................................................................. 65 
Figura 10 - Professora Michele......................................................................................... 65 
Figura 11 - Professora Pamela.......................................................................................... 66 
Figura 12 - Tirinhas originais de Mafalda......................................................................... 99 
Figura 13 - Tirinhas de Abner........................................................................................... 100 
Figura 14 - Tirinhas de Michele........................................................................................ 102 
Figura 15 - Tirinhas de Karla............................................................................................ 104 
Figura 16 - Tirinhas de Jane.............................................................................................. 106 
Figura 17 - Tirinhas de Brenda......................................................................................... 107 
Figura 18 - Tirinhas de Pamela......................................................................................... 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 - Características do GTED........................................................................... 55 
Quadro 2 - Retrato professor Abner............................................................................. 60 
Quadro 3 - Retrato professora Andreza........................................................................ 61 
Quadro 4 - Retrato professora Brenda.......................................................................... 62 
Quadro 5 - Retrato professora Jane.............................................................................. 62 
Quadro 6 - Retrato professora Júlia.............................................................................. 63 
Quadro 7 - Retrato professora Karla............................................................................ 64 
Quadro 8 - Retrato professora Kátia............................................................................. 64 
Quadro 9 - Retrato professora Maria............................................................................ 65 
Quadro 10 - Retrato professora Michele........................................................................ 65 
Quadro 11 - Retrato professora Pamela......................................................................... 66 
Quadro 12 - Bloco de diálogos 1 - primeiro encontro do GTED................................... 72 
Quadro 13 - Bloco de diálogos 2 - primeiro encontro do GTED................................... 73 
Quadro 14 - Bloco de diálogos 1 - segundo encontro do GTED................................... 81 
Quadro 15 - Bloco de diálogos 2 - segundo encontro do GTED................................... 87 
Quadro 16 - Bloco de diálogos 3 - segundo encontro do GTED................................... 92 
Quadro 17 - Bloco de diálogos 4 - segundo encontro do GTED................................... 96 
Quadro 18 - Bloco de diálogos 1 - terceiro encontro do GTED.................................... 110 
Quadro 19 - Bloco de diálogos 2 - terceiro encontro do GTED..................................... 111 
Quadro 20 - Bloco de diálogos 3 - terceiro encontro do GTED..................................... 112 
Quadro 21 - Bloco de diálogos 4 - terceiro encontro do GTED..................................... 114 
Quadro 22 -  Bloco de diálogos 1 - quarto encontro do GTED....................................... 116 
Quadro 23 - Bloco de diálogos 2 - quarto encontro do GTED....................................... 118 
Quadro 24 - Bloco de diálogos 3 - quarto encontro do GTED....................................... 123 
Quadro 25 - Bloco de diálogos 1 - quinto encontro do GTED....................................... 125 
Quadro 26 - Bloco de diálogos 2 - quinto encontro do GTED....................................... 126 
Quadro 27 - Bloco de diálogos 3 - quinto encontro do GTED....................................... 127 
Quadro 28 - Bloco de diálogos 1 - sexto encontro do GTED........................................ 130 
Quadro 29 - Bloco de diálogos 2 - sexto encontro do GTED........................................ 131 
Quadro 30 - Bloco de diálogos 1 - sétimo encontro do GTED...................................... 133 
   

 



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

CAPES Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
EJA Educação de Jovens e Adultos 
EUA Estados Unidos da América 
FAPESP Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 
GTED Grupo de Troca de Experiências Docentes 
IB Instituto de Biociências 
IDEB Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 
ONG Organização Não Governamental 
PEJA Projeto de Educação de Jovens e Adultos 
PROEX Pró-Reitoria de Extensão Universitária 
SARESP Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo 
SESI Serviço Social da Indústria 
TCC Trabalho de Conclusão de Curso 
UFSCAR Universidade Federal de São Carlos 
UNESP Universidade Estadual Paulista 
UNICAMP Universidade Estadual de Campinas 
UNIVESP Universidade Virtual do Estado de São Paulo 
USP Universidade de São Paulo 

 



SUMÁRIO 

   

INTRODUÇÃO ...................................................................................................................... 13 

Objetivos. ................................................................................................................................. 16 

Metodologia. ............................................................................................................................ 16 

A abordagem sócio-histórica: dialogia entre o individual e o coletivo. ............................. 17 

Instrumento de produção dos dados ..................................................................................... 20 

O paradigma indiciário: a análise dos dados a partir dos indícios. ................................... 22 

Sobre a estrutura do trabalho. .............................................................................................. 24 

CAPÍTULO I: DOS PROFESSORES QUE TIVEMOS AOS PROFESSORES QUE NOS 

TORNAMOS. .......................................................................................................................... 26 

1.1 Professores que marcaram a minha vida: a história de Maysa. .................................. 26 

1.2 Minha primeira experiência como professora: distanciamentos. ................................ 28 

1.3 O mundo dá voltas: a profissão docente novamente em meu caminho. ...................... 29 

1.4 A importância dos estágios docentes em minha formação. .......................................... 30 

1.5 A escolha de ser professora e o percurso das interrogações. ........................................ 31 

1.5.1 Tornar-me professora: para minha família. ................................................................... 31 

1.5.2 Tornar-se professora: para os meus amigos. .................................................................. 33 

1.5.3 Tornar-se professora: para os colegas de profissão docente. ........................................ 33 

1.5.4 Tornar-se professora: para os meus alunos. ................................................................... 34 

1.6 O despertar da pesquisa: a troca de experiências via e-mails. ..................................... 35 

CAPÍTULO II: ALGUNS ESTUDOS SOBRE A PROFISSÃO DOCENTE. .................. 40 

2.1 A socialização profissional e o aprender a ensinar. ....................................................... 42 

2.2 O olhar do professor para a sua profissão. .................................................................... 44 

2.3 Outros olhares: a relação entre profissionalidade e alteridade. ................................... 47 

2.4 As marcas de alteridade: o formar-se a partir do outro. .............................................. 53 

CAPÍTULO III: A CONSTITUIÇÃO DO GTED E OS PROFESSORES 

PARTICIPANTES. ................................................................................................................ 56 

3.1 Do espaço virtual ao espaço real: a constituição do GTED. ......................................... 56 

3.2 Os sujeitos da pesquisa: os participantes do GTED. ..................................................... 60 

3.3 Meu lugar de pesquisadora – sensações. ........................................................................ 67 

CAPÍTULO IV: INTERLOCUÇÕES. ................................................................................. 71 

4.1 Como lidar com os adultos do ambiente escolar? O primeiro encontro do GTED. ... 71 

4.2 Como vejo a escola onde trabalho? O segundo encontro do GTED. ........................... 80 



4.3 Sala de aula: minha, sua, deles ou nossa? O terceiro encontro do GTED. ................. 98 

4.4 Alunos: meus, seus, deles ou nossos? O quarto encontro do GTED. ......................... 115 

4.5 Quando ensino o que estou deixando de ensinar? O quinto encontro do GTED. .... 124 

4.6 O afeto, o apego e o suicídio pedagógico. O sexto e penúltimo encontro do GTED. 129 

4.7 Que professor eu fui em meu primeiro ano de prática docente? Quais as marcas que 

ficaram em mim desse processo? O sétimo encontro do GTED. ..................................... 132 

4.8 Das marcas de alteridade: a formação a partir do outro. ........................................... 134 

CONSIDERAÇÕES FINAIS. .............................................................................................. 136 

REFERÊNCIAS ................................................................................................................... 145 

 

 

 

 

 

 

  

 



13 
 

INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho objetivou analisar as marcas de alteridade (CASSÃO; CHALUH, 2012) 

presentes no início do exercício da profissão docente com a finalidade de identificar como as 

mesmas podem contribuir para a constituição do professor.  Os estudos sobre o início da carreira 

do professor desempenham importante papel na compreensão do processo de inserção e 

estabilidade na profissão possibilitando aos formadores de professores pensarem novas 

propostas de formação docente. Neste trabalho observei de que forma as situações e 

acontecimentos vividos entre os professores iniciantes com os diferentes sujeitos da escola vão 

delineando a constituição do professor. 

A escolha pela temática do início da profissionalização docente me despertou interesse 

a partir do diálogo com ex-colegas do meu curso de graduação em Pedagogia. Comecei a me 

inquietar acerca das questões que eles traziam através de suas narrativas ao participar de um 

grupo virtual de professores iniciantes que trocavam suas experiências por e-mail. O conteúdo 

dos escritos me instigou a investigar o início da docência.  

Conforme os relatos iam chegando à caixa postal do meu e-mail, fui me envolvendo 

com os fatos narrados por meus colegas, no qual muitos falavam de dificuldades, sucessos, 

certezas e incertezas de professores iniciantes. Alguns não sabiam lidar com determinadas 

situações da prática docente cotidiana. Outros tentavam buscar no amparo teórico respostas que 

muitas vezes não podiam ser encontradas, talvez por esperarem “respostas solucionadoras” para 

dar conta dos problemas cotidianos da vivência escolar. Nos relatos compartilhados via e-mail 

era comum a indignação e a frustração pelo fato de a universidade não ter dado (na visão deles) 

a resposta correta para cada situação divergente enfrentada dentro do cotidiano de sala de aula. 

A dinâmica dos e-mails era bem interessante, era sempre no formato “resposta para 

todos”. Desse modo, os relatos eram possíveis de serem lidos do primeiro até o mais recente, 

dando ao leitor a possibilidade de se inteirar do assunto desde seu início. Sempre que chegava 

um novo e-mail, eu lia todos os anteriores e o curioso era que a cada leitura, eu encontrava 

sentidos novos aos quais não havia me atentado na leitura anterior. Eu, que no momento da 

leitura dos relatos ainda não estava trabalhando como professora, enredei-me pelo que meus 

colegas compartilhavam via e-mail e fui me sentindo cada vez mais envolvida com os 

problemas e dilemas deles. 

No ano de 2011, ingressei como mestranda no Programa de Pós Graduação da UNESP 

de Rio Claro, com um projeto que tinha a pretensão de estudar o ingresso dos professores na 

carreira docente. A ideia inicial contida nesse projeto era trabalhar com memórias de 
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professores a fim de compreender como se davam as fases da docência, em especial a fase 

inicial, ou seja, os primeiros anos da prática do magistério. 

Entretanto, no diálogo com minha orientadora surgiu outra ideia: a de se constituir um 

grupo com os referidos professores iniciantes. Esse grupo teria duas finalidades: a primeira, 

servir como campo para minha pesquisa; a segunda, se tornar um espaço de socialização de 

experiências dos primeiros anos de prática docente e também de discussão e reflexão sobre os 

elementos que compõem a constituição do ser professor na primeira etapa de sua carreira 

profissional com o objetivo de trocar experiências. O grupo denominou-se Grupo de Troca de 

Experiências Docentes (GTDE). Desse modo, eu deixava de lado a ideia de fazer uma pesquisa 

que tivesse como foco a análises dos memoriais e passava a trabalhar com a constituição de um 

grupo de professores.  

Para o desenvolvimento da pesquisa foi necessário passar pelo comitê de ética da 

universidade a fim de explicitar quais seriam as atividades a serem realizadas com o grupo de 

professores no GTED. Por uma exigência do comitê, tive que elaborar um roteiro de questões 

a serem apresentadas aos participantes do referido grupo. No documento que enviei ao mesmo, 

constava a realização de sete encontros ao decorrer do ano de 2011, todos estruturados em 

entrevistas coletivas (KRAMER; SOUZA, 2003). Cada encontro trazia uma questão temática 

pertinente ao contexto das experiências de um professor principiante. Seguem abaixo as 

questões elencadas no documento: 

 

1. Como lidar com os adultos do ambiente escolar? 

2. Como vejo a escola onde trabalho? 

3. Sala de aula: minha, sua, deles ou nossa? 

4. Alunos: meus, seus, deles ou nossos? 

5. Quando ensino, o que estou deixando de ensinar? 

6. O afeto, o apego e o suicídio pedagógico. 

7. Que professor eu fui em meu primeiro ano de prática docente? Quais as marcas que 

ficaram em mim desse processo? 

 

Ao elaborar estas questões, minha intenção era ter um eixo a partir do qual as discussões 

no GTED pudessem surgir. A partir dessas, os professores teriam um espaço para falar sobre 

suas sensações e vivências e para dizer o que pensavam sobre cada assunto. As bases que utilizei 

para a elaboração de tais questões são os conteúdos dos e-mails trocados pelo grupo virtual de 

professores iniciantes.  
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Com o desenrolar da pesquisa, fui percebendo que a singularidade do meu trabalho 

estava articulada com a seguinte questão: de que forma as situações e os acontecimentos vividos 

pelos professores iniciantes ao estarem inseridos na escola com professores, alunos, gestores, 

pais, funcionários contribuem para a sua formação? Resumidamente: de que maneira o outro 

me provoca a entrar em um processo de formação? Esse “outro”, no contexto do meu trabalho, 

é aquele que está nas instituições educativas (formais e não formais), ou seja, no lócus de 

trabalho do professor. Foi a partir desta questão de pesquisa que me propus a identificar o que 

chamei de marcas de alteridade (CASSÃO; CHALUH, 2012), presentes no início do exercício 

da profissão docente, com a finalidade de perceber, como as mesmas afetam a constituição do 

professor. 

As marcas de alteridade são concebidas neste estudo como aquilo que é enunciado pelo 

professor iniciante a partir de uma situação e/ou acontecimento vivido com os outros sujeitos 

da instituição educativa (educação formal e não formal) e que indiciam de que forma esse 

encontro foi formativo, na medida em que foi uma instância que possibilitou a sua constituição 

como professor. No meu estudo busquei identificar, no discurso dos professores participantes 

do GTED, quais marcas surgiram e como as mesmas poderiam contribuir para a constituição 

do sujeito professor, do seu eu profissional. 

Os estudos sobre início da profissionalização docente apresentam diferentes enfoques 

teóricos. Alguns buscam analisar o processo de socialização na profissão, outros percorrem 

caminhos no sentido de encontrar os saberes da docência. Há ainda aqueles que focam no 

“aprender a ensinar”. A minha pesquisa se pauta em analisar as marcas de alteridade, ou seja, 

como o sujeito se torna professor a partir das relações que constitui com os outros sujeitos que 

estão na escola. Apesar de enxergar o meu trabalho atravessado por algumas das perspectivas 

já citadas, percebo que o mesmo tem uma singularidade: a de olhar a constituição docente a 

partir do outro, ou seja, como o professor (e no caso específico deste estudo, o professor 

iniciante), se constitui enquanto profissional nas relações estabelecidas nas instituições 

educativas, sejam elas formais ou não formais. Alguns autores (FONTANA, 2000; CHALUH, 

2009) trabalham a questão da alteridade no campo da formação de professores e, acredito que 

este trabalho, ao fazer um recorte de estudo que foca os primeiros anos da carreira do professor, 

pode contribuir para se pensar na constituição da profissionalidade docente articulada à 

alteridade. 

Outras questões que derivaram da questão central do meu trabalho: O que acontece com 

o professor que chega à escola com sonhos, concepções e de que forma os outros que já estão 

na escola reagem a esse “corpo estranho” que passa a compor o cotidiano escolar? Como nos 
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relacionamos com as pessoas, como somos recebidos e como nos percebemos nesse ambiente? 

Foram todas as questões explicitadas aqui que me impulsionaram a pesquisar a relação entre 

alteridade e profissionalidade docente e suas possíveis implicações na constituição do ser 

professor. 

 

Objetivos. 

Esta pesquisa teve como objetivo geral analisar as marcas de alteridade presentes no 

início do exercício da profissão docente com a finalidade de identificar como as mesmas afetam 

a constituição do professor. Pretendi com isso buscar compreender o complexo processo de 

profissionalização docente, focando a constituição do professor a partir das relações com os 

outros sujeitos que estão na escola ou com outras instituições educativas de ensino não formal.  

De modo mais específico, objetivou-se:  

� Problematizar as experiências narradas por professores iniciantes e refletir sobre 

o seu significado para a carreira docente;  

� A partir da relação com o outro na escola - equipe de gestão, coordenadores, 

professores, funcionários, alunos e pais – definir os aspectos que influenciam a 

constituição profissional do professor iniciante;  

 

Dentro da temática da pesquisa, que trata do início da carreira docente, a inserção dos 

professores em instituições educativas nos primeiros anos do exercício da profissão, este estudo 

desenvolveu dois movimentos que precisam ser esclarecidos: um faz referência ao objetivo 

central do trabalho que é analisar as marcas de alteridade presentes no início do exercício da 

profissão docente com a finalidade de identificar como as mesmas podem contribuir para a 

constituição do professor, ou seja, como pode se dar a formação do professor iniciante na 

relação com os outros sujeitos do ambiente escolar; um segundo movimento faz referência ao 

ato de refletir acerca da minha constituição enquanto pesquisadora dentro do GTED, portanto 

trabalhando em uma proposta dialógica de pesquisa. 

 

Metodologia. 

Com relação à metodologia, adotei uma abordagem qualitativa de pesquisa, tendo em 

vista que a mesma “considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto 

é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode 

ser traduzido em números” (SILVA; MENEZES, 2001, p.20). Minha pesquisa configurou-se 

em uma abordagem qualitativa visto que pretendeu trazer uma reflexão crítica das narrativas 
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dos professores participantes do GTED a fim de evidenciar as marcas de alteridade que 

possivelmente configuram a constituição do profissional professor de cada um dos dez sujeitos 

participantes desta pesquisa. 

Para explicitar a importância da abordagem qualitativa em educação, recorro às 

contribuições de Suassuna (2008) quando fala da abertura e da flexibilidade que um pesquisador 

deve desempenhar ao escolher a abordagem qualitativa de pesquisa. Para ela, o pesquisador 

lança mão de interrogações que vão sendo debatidas durante o próprio processo da investigação. 

O pesquisador formula e reformula hipóteses na busca pela compreensão das mediações e 

correlações entre os diversos objetos de reflexão e análise. Suassuna (2008) considera ainda 

que com “a não transparência e a não evidência da realidade, a pesquisa qualitativa deve 

penetrar no interior de suas bordas, o que demanda do pesquisador abertura e flexibilidade para 

novas formulações, bem como a mobilização de conhecimentos integrados” (p. 349). 

Ainda sobre este tipo de abordagem, Silva e Menezes (2001) apontam uma relação 

dinâmica entre o mundo e o sujeito, ou seja, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo 

e a subjetividade do sujeito. Este vínculo não pode ser traduzido em números. Esta pesquisa 

visa exatamente o propósito do “não-quantitativo” no sentido de que experiências são singulares 

e, portanto, impossíveis de serem quantificadas.  Mas a pesquisa qualitativa não é apenas uma 

oposição à pesquisa quantitativa, e mostra-se sempre um empreendimento muito instigante, 

agradável e desafiador (DUARTE, 2002).  

Sobre o propósito de uma pesquisa em educação, André (2001) diz que “ela busca o 

questionamento sistemático, crítico e criativo” (p. 55). Essa criticidade e criatividade de que 

fala a autora são elementos que impulsionam este trabalho no tocante a sua metodologia. Desse 

modo, pelas interrogações apresentadas neste trabalho e pelo caráter subjetivo desta pesquisa, 

foi assumida uma abordagem qualitativa já que a considerei como a mais coerente com este 

trabalho. 

 

A abordagem sócio-histórica: dialogia entre o individual e o coletivo. 

O estudo foi realizado sob uma abordagem qualitativa, a partir de uma perspectiva sócio-

histórica (FREITAS, 2002). Segundo Freitas (2002), na abordagem sócio-histórica o 

pesquisador é parte de sua própria situação da pesquisa, a neutralidade é impossível de ser 

alcançada e os efeitos dessa não neutralidade constituem elementos de análise. A autora também 

afirma que “a pesquisa é vista como uma relação entre sujeitos, portanto dialógica, na qual o 

pesquisador é uma parte integrante do processo investigativo” (FREITAS, 2002, p. 21). 
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 Explanando mais a respeito da abordagem sócio-histórica, Freitas (2002) diz que o 

trabalho com a pesquisa qualitativa numa abordagem sócio-histórica consiste em uma 

preocupação de entender os elementos investigados, descrevendo-os e buscando as suas 

possíveis relações, integrando o individual com o social. A autora faz ainda uma diferenciação 

entre a pesquisa nas ciências exatas e humanas.  Segundo ela, ao se realizar um estudo nas 

ciências exatas, o pesquisador estabelece uma relação monológica: uma vez que seu objeto é 

mudo, o pesquisador o observa e, posteriormente, fala dele ou sobre ele. Entretanto nas ciências 

humanas o objeto de estudo é o homem, que tem a capacidade de se expressar, o que transforma 

o ato de pesquisar em uma relação dialógica na qual sujeito pesquisado e pesquisador se 

ressignificam no encontro (FREITAS, 2002). 

Freitas (2002), ao pensar a perspectiva sócio-histórica de pesquisa a partir de uma 

concepção bakhtiniana, afirma que tomando essa como sendo uma relação entre sujeitos, 

portanto dialógica, considera-se a interação como um elemento essencial no estudo dos 

fenômenos humanos. A autora também considera que na pesquisa não há o encontro de 

consciências individuais, e sim uma relação de textos com o contexto, ou seja, o sujeito é 

percebido em sua singularidade, mas está inserido em um contexto histórico-social que não 

pode ser desconsiderado. Freitas (2002) explicita os sentidos das palavras objeto e sujeito de 

pesquisa. Nas ciências exatas é comum o uso da palavra objeto de pesquisa que, segundo a 

autora, já estabelece uma relação de poder sobre esse outro, pois fica sob a responsabilidade do 

pesquisador contemplar e falar sobre esse objeto. Desse modo não há dialogia, pois o objeto - 

mudo - fica na passividade da observação e da compreensão de seu pesquisador. 

Nas ciências humanas, trabalhamos com sujeitos de pesquisa. Estes possuem voz e são 

capazes de coparticiparem na construção do conhecimento. Nesse sentido, como mostra Freitas 

(2002), “a pesquisa nas ciências humanas a partir da perspectiva sócio-histórica implica 

compreendê-la como uma relação entre sujeitos possibilitada pela linguagem” (p. 29). 

Chaluh (2009), ao desenvolver uma pesquisa a partir da perspectiva sócio-histórica, 

considera que “o encontro com o outro, a partir da pesquisa, foi desencadeador de um processo 

formativo” (p. 237). Para a autora, realizar “pesquisa na e com a escola”, junto com as 

professoras, desencadeou a formação tanto das professoras como dela (pesquisadora), pois a 

partir das considerações das mesmas, da relação estabelecida e da pesquisa desenvolvida no 

ambiente escolar, tornou-se possível pensar a relação alteridade-formação atrelada à pesquisa 

acadêmica.  

Ainda sobre a abordagem sócio-histórica de pesquisa, Freitas (2002) considera que o 

entendimento do objeto de pesquisa como histórico-cultural e a ideia de que o conhecimento é 
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construído entre os sujeitos opõem-se aos limites da objetividade e trazem uma visão humana 

da construção do conhecimento. 

Freitas (2002) aponta como características de uma pesquisa qualitativa de abordagem 

sócio-histórica: a visão de que o singular é uma instância do coletivo, da totalidade social; a 

investigação enquanto compreensão dos sujeitos e de seus contextos; a não neutralidade do 

pesquisador que é parte da pesquisa, pois a busca pela compreensão constitui-se a partir do seu 

lugar sócio-histórico e o caminhar da investigação dependerá das relações que ele estabelecerá 

com seus sujeitos e, por fim, a oposição da precisão dos dados produzidos, ou seja, pesquisador 

e pesquisado se ressignificam no próprio processo de pesquisa através do aprender e refletir 

sobre e com o outro. 

Freitas (2002), a partir de seu aporte teórico, considera a pesquisa em uma perspectiva 

dialógica, ou seja, como uma relação entre sujeitos, e salienta o valor da compreensão no 

processo de investigação. Diz também que a observação de um determinado fenômeno ou 

objeto é “mais que participante,” esta observação é caracterizada pela dimensão alteritária: o 

pesquisador ao participar do evento observado constitui-se parte dele, mas que ao mesmo tempo 

mantém uma posição exotópica que lhe possibilita o encontro com o outro. Dessa forma, a 

pesquisa de abordagem sócio-histórica não se prende à descrição sistematizada dos objetos, 

mas busca identificar as possíveis relações, integrando nesse movimento o individual e o social. 

 A autora diz que a observação na perspectiva sócio-histórica é composta de muitas 

vozes que se encontram. Quando se observa um acontecimento, encontram-se ali inúmeros 

discursos, gestos, posturas e expressões que refletem a realidade que os próprios sujeitos 

constroem.  

Quando um pesquisador propõe-se a imergir em sua pesquisa e considerar-se parte da 

mesma, ele não traz apenas o seu olhar ao relatar suas observações, mas apresenta inúmeras 

vozes daqueles com os quais se relacionou durante o processo de investigação. Ele constrói o 

seu trabalho a partir da compreensão dos sentidos constituídos nas interlocuções que se 

estabelecem no desenrolar da pesquisa, e “o texto, relato dessas observações, traz sua voz de 

pesquisadora orquestrando as outras vozes participantes” (FREITAS, 2002, p. 34). 

Freitas (2002) chama a atenção para o pensamento bakhtiniano no que diz respeito ao 

retorno a nós mesmos, depois do encontro com o outro. Segundo a autora, esse retorno é 

fundamental ao pesquisador que parte de uma perspectiva sócio-histórica, pois, no regresso a 

si, o pesquisador tem condições de dar forma e acabamento ao que viu e ao que ouviu do 

pesquisado. A autora aborda também a importância do lugar de onde se fala, ou seja, considera 

o pesquisador como um ser social que recebe as marcas do contexto em que vive e ao mesmo 
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tempo produz e deixa suas próprias marcas naqueles com que ele se relaciona. Esse lugar onde 

ele está é que vai, segundo Freitas (2002), direcionar seu olhar para a nova realidade que ele 

busca compreender, em um processo construído pela relação entre sujeitos, no qual ambos 

transformam a realidade e ao mesmo tempo são por ela transformados. 

Nesta pesquisa, encontrei-me envolvida no GTED, atuando ao mesmo tempo como 

coordenadora do grupo, pesquisadora e participante. Esta postura se deve ao fato de estar, como 

os demais participantes do GTED, em meus primeiros anos na profissão docente. Como aponta 

Freitas (2002), esse tipo de pesquisa não se atém somente aos aspectos descritivos, mas busca 

também as percepções pessoais na tentativa de compreensão do contexto e dos sujeitos 

envolvidos. 

 

Instrumento de produção dos dados 

Os instrumentos de produção dos dados por mim utilizados foram as entrevistas 

coletivas e a partir delas surgiram, como produtos de análise: 

� Gravações em áudio dos encontros do GTED;  

� A reescrita das tirinhas de Mafalda1, que constituiu-se em momento no qual os 

professores participantes do grupo puderam expressar de uma outra forma quais 

as sensações de se chegar na escola como um professor iniciante; 

� Fragmentos de meu diário de campo de pesquisadora que utilizo com o intuito 

de completar minhas análises acerca das narrativas dos professores durante os 

encontros do grupo; 

 

Para embasar a minha escolha pelas entrevistas coletivas como instrumento de produção 

dos dados, apoio-me em Kramer e Souza (2003), que utilizam-se de uma perspectiva 

bakhtiniana para relatar a experiência das entrevistas coletivas na realização da pesquisa 

"Formação de Profissionais da Educação Infantil no Estado do Rio de Janeiro".  Segundo elas, 

as entrevistas coletivas possuem um caráter interativo, o que contribui muito na relação entre o 

pesquisador e os sujeitos pesquisados, como também na relação dos sujeitos entre si. Elas 

                                                 
1 Mafalda é uma personagem criada pelo escritor e cartunista Quino. Desempenhando um olhar crítico sobre as 
mazelas do mundo adulto a partir da inocência das crianças, as tirinhas de Mafalda sempre denunciaram os 
problemas e as contradições de diversos segmentos da sociedade, dentre eles as esferas da comunicação, da política 
neoliberal e também da escola tradicional. A escolha da reescrita das tirinhas de Mafalda veio no sentido de fazer 
com que os professores expressassem suas impressões sobre sua chegada à escola a partir das lentes de um 
personagem irônico, que enxerga a vida e as relações humanas de uma maneira singular e socialmente crítica. 
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consideram que um dos objetivos deste tipo de entrevista é “estimular as pessoas a tomarem 

consciência de sua situação e condição e a pensarem criticamente sobre elas” (p. 66). 

Identifico na escrita de Kramer e Souza (2003), uma proposta que considero essencial 

para a realização de uma pesquisa nas ciências humanas: a compreensão de que os sujeitos de 

pesquisa são humanos e por isso possuem histórias de vida. Histórias que eles gostam e querem 

compartilhar. As mesmas autoras falam sobre a percepção de pesquisar pessoas que se 

reconstituem como sujeitos. Segundo elas, “a compreensão implica não só a identificação da 

linguagem formal e dos sinais normativos da língua, mas também os subtextos, as intenções 

que não se encontram explicitadas” (p. 58). 

Escolhi as entrevistas coletivas (KRAMER e SOUZA, 2003) no GTED com o intuito 

de identificar os significados que esta modalidade constitui para a minha pesquisa, com o olhar 

voltado para a consciência do eu individual e coletivo na troca de experiências. Também com 

a intenção de evidenciar quais os sentidos que esse espaço de pesquisa e de inter-relações pode 

possibilitar. A escolha desta modalidade de entrevista partiu da vontade de se constituir no 

GTED um espaço dialógico e inter-relacional. Kramer e Souza (2003) descrevem sua 

experiência com as entrevistas coletivas e afirmam que durante as mesmas o diálogo e a partilha 

de ideias acontecem com maior intensidade, uma vez que os professores tem a possibilidade de 

ouvir e serem ouvidos. Outro ponto que as autoras trazem é que a autoridade não está somente 

com pesquisador, todos podem fazer questionamentos e comentários no desenrolar da 

entrevista. Portanto, há em certa medida uma diminuição da hierarquia pesquisador/pesquisado, 

o conhecimento é compartilhado, confrontado e essa diversidade pode ser percebida por todos 

os participantes. 

Encontro na descrição da modalidade explanada por Kramer e Souza (2003) os 

caminhos ligados a minha concepção do GTED enquanto espaço disparador de sentidos. Um 

espaço onde sujeitos pesquisados e pesquisador possam dialogar no mesmo nível, ainda que 

minha figura represente (para os professores sujeitos da pesquisa) a de pesquisadora-

coordenadora do grupo. Eu necessitava de uma modalidade de entrevista que proporcionasse a 

diminuição da relação hierárquica existente, pois, como já dito anteriormente, eu também 

atuaria como professora iniciante compartilhando as minhas experiências no grupo. As 

entrevistas coletivas (KRAMER; SOUZA, 2003) proporcionam uma abertura para os relatos 

acontecerem de maneira mais dinâmica e natural.  

Kramer e Souza (2003) falam justamente do diálogo como instrumento base das 

entrevistas coletivas, pois com o diálogo surgem os problemas e tensões, mas há a 
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solidariedade, o reconhecimento da condição do outro e, consequentemente, a tomada de 

consciência de si.  

Percebo que através dos encontros que aconteceram no GTED, o diálogo trouxe aos 

sujeitos a possibilidade de reavaliação de suas posturas através da experiência e da reflexão do 

outro. Bakhtin (1997) diz que “na vida, depois de vermos a nós mesmos pelos olhos de outro, 

sempre regressamos a nós mesmos” (p. 37). Esse movimento de retornar aos nossos 

pensamentos depois do encontro com o outro foi também percebido por mim nos encontros do 

GTED. Na ressignificação que acontece quando o sujeito se vê a partir do outro e volta-se para 

si mesmo, a sua consciência individual dá forma e sentido ao que ele viu/ouviu/viveu no 

encontro com o outro. 

Kramer e Souza (2003) sintetizam que, como estratégia metodológica, as entrevistas 

coletivas têm por objetivos “identificar pontos de vista dos entrevistados; reconhecer aspectos 

polêmicos [...]; provocar o debate entre os participantes, estimular as pessoas a tomarem 

consciência de sua situação e a pensarem criticamente sobre elas” (p. 66). 

Gostaria de explicitar uma inquietação que surgiu a partir dos encontros com os 

professores iniciantes e que tem a ver com a utilização das entrevistas coletivas. Em alguns 

momentos, evidenciavam-se apenas algumas vozes dentro do GTED. Naturalmente, há sujeitos 

que se expressam mais, tomam a palavra com mais facilidade e expressam sem dificuldades seu 

ponto de vista em um diálogo, estando em meio a outras pessoas. Por outro lado, existem 

sujeitos que possuem maior dificuldade para falar em público, o que impede, por vezes, que ele 

expresse sua opinião perante um determinado grupo de pessoas.  

No GTED algumas pessoas falaram mais e outras, menos. Penso que tal diferença talvez 

possa ter se constituído como um ponto negativo para o meu trabalho, uma vez que numa 

entrevista individual o sujeito com dificuldades de se expressar no coletivo teria mais liberdade 

para falar sobre seus sentimentos. Entretanto, considero que a escolha pelas entrevistas coletivas 

(KRAMER; SOUZA, 2003) foi o mais coerente com a proposta de meu estudo, pois permitia 

que os professores se identificassem na fala do outro e pudessem compartilhar suas experiências 

com o grupo em um movimento dialógico e coletivo. 

 

O paradigma indiciário: a análise dos dados a partir dos indícios. 

Os dados foram analisados a partir do paradigma indiciário (GINZBURG, 1989), pois 

busquei indícios contidos nas práticas cotidianas do magistério, narradas pelos participantes do 

GTED, que levaram a identificar quais marcas de alteridade estão presentes no início da 

profissão docente. No paradigma indiciário, o pesquisador busca indícios que revelem a 
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constituição de sentidos. Ginzburg (1989) apresenta esse paradigma no campo das artes, como 

uma maneira de distinguir entre uma obra falsa e a original, não pontuando os traços comuns 

do artista, mas coisas que passam despercebidas, pormenores da obra, coisas que somente o 

verdadeiro artista poderia reproduzir. Segundo o referido autor, são os pormenores que 

evidenciam a presença do artista, assim como as impressões digitais delatam o autor de um 

crime. Ao conhecedor da arte cabe a comparação com um detetive, que nas pistas 

imperceptíveis encontra o autor de um crime. O autor mostra também que, desde os primórdios, 

o caçador já “lia” nas pistas deixadas pela presa os eventos que naquele lugar aconteceram. 

Alerta que é impossível aprender o oficio de conhecedor apegando-se a prática de seguir regras 

preexistentes. Nesse ofício, segundo o autor, movimentam-se elementos imponderáveis, como 

a intuição, o faro, o golpe de vista. Nesse sentido, encontro no paradigma indiciário de Ginzburg 

(1989) o método mais coerente para a realização de minhas análises. 

Em “Sinais. Raízes de um paradigma indiciário”, Carlo Ginzburg (1989) explana como 

se constituiu o paradigma indiciário ou divinatório durante a história da humanidade. Segundo 

Ginzburg (1989), para identificar uma obra original e distingui-la de uma réplica “é preciso não 

se basear, como normalmente se faz, em características mais vistosas, portanto mais facilmente 

imitáveis” (p. 144). Para ele, “é necessário examinar os pormenores mais negligenciáveis e 

menos influenciados pelas características da escola a que o pintor pertencia: os lóbulos das 

orelhas, as unhas, as formas dos dedos das mãos e dos pés” (p. 144). 

Este é um método interpretativo que busca nos indícios marginais, naquilo que parece 

sem importância, a chave para a descoberta de algo que se procura. Para o autor: 

 
A proposta de um método interpretativo centrado sobre os resíduos, sobre os 
dados marginais, considerados reveladores. Desse modo, pormenores 
normalmente considerados sem importância, ou até triviais, "baixos", 
forneciam a chave para aceder aos produtos mais elevados do espírito humano 
(GINZBURG, p. 149-150). 

 

O autor faz também uma crítica ao paradigma galileano, que, no século XVIII, 

tendenciava a maior parte dos estudos a pesquisar sobre a norma e a generalização das obras da 

natureza.  

Ginzburg (1989) relata que a provável origem do paradigma indiciário é um conto 

oriental no qual três irmãos, ao interpretarem uma série de indícios, conseguem descrever um 

animal que nunca tinha sido visto por eles antes. Compara o enredo da pesquisa que apresenta 

aos fios de um tapete e diz que cada indivíduo possui uma singularidade que está presente nas 

características imperceptíveis de sua personalidade.  
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Dessa forma, o paradigma indiciário pode mostrar indícios, pistas, que, embora 

aparentemente secundários, possam revelar pontos fundamentais para a interpretação dos dados 

analisados.   

 

Sobre a estrutura do trabalho. 

Explicito agora a forma como estruturei a escrita deste trabalho, explanando brevemente 

o conteúdo contido em cada capítulo. 

O Capítulo I trata do meu memorial. Nele trago parte da minha vida como aluna no 

ensino básico, minha constituição como professora, como se deu a minha escolha profissional 

e de que modo essa escolha, que não é neutra, afetou aqueles com os quais me relaciono na 

vida: família, amigos e sociedade. Nesse momento, trago também a experiência de fazer parte 

de um grupo de professores iniciantes que trocavam e-mails contando sobre as vivências dos 

primeiros anos de prática docente. Esse grupo me inspirou a pesquisar a fase inicial da profissão 

do professor, as relações estabelecidas e as marcas de alteridade que surgem após o encontro 

com o outro. Pretendo também, em um movimento dialógico, explicitar como venho me 

constituindo pesquisadora e como o GTED contribuiu com essa formação para a pesquisa. 

No Capítulo II, apresento autores que tratam da temática do professor iniciante e que 

focalizam diferentes abordagens sobre a profissionalização docente. O diálogo com tais autores 

se deve ao fato de os mesmos terem dado, cada um numa abordagem, elementos importantes 

para que eu pudesse construir a análise da minha pesquisa sem perder de vista meu objetivo 

central. Dialogo também com autores que tratam da interlocução e das relações intersubjetivas 

a partir de uma perspectiva bakhtiniana, para assim ampliar a compreensão do conceito de 

marcas de alteridade (CASSÃO; CHALUH, 2012) e sua relação com o conceito de 

profissionalidade docente (CUNHA, 2007). 

No Capítulo III, explicito o processo de constituição do GTED: a forma como ele se 

organizou não apenas como um grupo específico de pesquisa, mas também como um espaço de 

troca de experiência entre os professores participantes. Pretendo trazer cada passo percorrido 

para a concretização desse espaço, desde o contato via troca de e-mails, até o convite feito por 

mim aos membros desse grupo virtual, a aceitação voluntária de alguns deles em participar do 

GTED e colaborar com a minha pesquisa, a configuração dos encontros e as sete temáticas 

discutidas nos sete encontros realizados.  

Apresento também dados que caracterizam cada um dos dez sujeitos participantes do 

GTED, sendo nove professores e eu, que atuei como pesquisadora/coordenadora e também 
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como professora iniciante, a fim de oferecer ao leitor melhor compreensão das falas, dentro do 

contexto formativo de cada professor participante do grupo.  

No Capítulo IV, trago as falas dos sujeitos de pesquisa e as tirinhas de Mafalda, 

desempenhando uma análise a partir de um aporte teórico que ajude a encontrar as pistas que 

me levem às marcas de alteridade e que apontem caminhos para se pensar a formação inicial e 

continuada de professores no contexto social, econômico e político dos dias atuais. 

No capítulo V, realizo uma síntese do percurso que trilhei para a realização desta 

pesquisa, bem como os sentidos que a mesma foi capaz de produzir em mim enquanto 

pesquisadora, coordenadora de um grupo de professores iniciantes e professora em início de 

carreira. Faço uma reflexão sobre o que foi possível identificar como marcas de alteridade 

dentro do processo de constituição do ser docente desses dez professores participantes do 

GTED. No final, analiso de que forma este trabalho pode contribuir para formadores de 

professores pensarem sobre formação e profissionalização docente a partir das relações 

estabelecidas na escola ou nas instituições de Educação não-formal.  

 

 



26 
 

CAPÍTULO I: DOS PROFESSORES QUE TIVEMOS AOS PROFESSORES QUE NOS 

TORNAMOS. 

 

1.1 Professores que marcaram a minha vida: a história de Maysa. 

Neste capítulo, me proponho a trazer parte de minha constituição como professora. Sinto 

que, ao fazê-lo, devo contextualizar o tempo/espaço em que as coisas me aconteceram. Já ouvi 

muitas histórias de pessoas que contavam como optaram pela profissão docente. A primeira 

delas, ouvi quando tinha quatro anos e morava na cidade de São Carlos. Não me recordo dos 

detalhes da narrativa, mas lembro-me bem quem era a interlocutora: minha professora do Pré 

II. O nome dela era Maysa - com y - e ela era linda. Lembro-me de ouvir minha mãe 

conversando com a mãe de uma das minhas coleguinhas de classe. Minha mãe reagia à fala 

enfática da outra mãe que contava indignada que a professora Maysa era filha de um homem 

muito rico e que não precisava “aguentar crianças” todas os dias. Naquele momento, a fala da 

mulher me inquietou, não somente pela curiosidade que me era peculiar aos quatro anos, mas 

também por querer entender o que uma mulher linda e rica fazia em uma escola de Educação 

Infantil. 

Naquela época, a visão social sobre a profissão docente já estava fragilizada. O “perfil 

ideal” para uma professora era, na maioria das vezes, o da senhora sem filhos. A moça bonita 

e rica seria atriz ou médica. Talvez veterinária. Mas não professora. Aos quatro anos, eu 

provavelmente não compreendia a dimensão crítica desse pensamento, mas a fala da mãe me 

tocou, me provocou. E eu fui falar com a “tia” Maysa, como ela gostava de ser chamada. 

Lembro-me de chegar à mesa dela, mexer em seus cabelos cor de mel e pedir permissão para 

lhe fazer uma pergunta. Ao seu consentimento, disparei sem culpa: “tia, disseram para minha 

mãe que a senhora é rica e não precisa trabalhar. Porque então a senhora escolheu ser 

professora?”. Ela sorriu e respondeu, também sem culpas: “porque eu gosto”. Naquele 

momento me dei por satisfeita. Ao chegar em casa, em certo tom de arrogância, disse para 

minha mãe que a tia Maysa gostava da gente e por isso era professora, mesmo sendo linda e 

rica. 
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Figura 1- Professora Maysa e eu em dois momentos distintos, em eventos da escola. 
 

Os anos passaram. No ensino fundamental, encontrei professores de todos os perfis. Eu 

sempre quis ser veterinária, pois amava animais. Tive sempre boas notas, acompanhei o tempo 

escolar sem reprovações. Na quarta série, conheci a professora Marta, que chamávamos de 

professora Helena2, pois ela era extremamente carinhosa com todos os alunos da sala. Ela 

também nos dizia que gostava de ser professora. E como o mundo dá voltas e às vezes nos 

proporciona reencontros, em 2012, ao ingressar como professora de informática em um projeto 

educativo da cidade de Rio Claro, eu reencontrei a professora Marta, que se tornou minha 

coordenadora durante os quatro meses em que trabalhei nesse projeto. 

Como dito anteriormente, ao longo da vida ouvi diversas histórias de como e por que 

pessoas escolheram a profissão docente. Lembro-me do professor de matemática da 6ª série, o 

senhor Luiz, que dizia ter escolhido ser professor porque a matemática complexa da 

                                                 
2 Personagem fictício de uma novela dos anos 90 intitulada Carrossel. 
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universidade não tinha vida. Aquela que ele nos ensinava, sim. E a professora Beth, que nos 

levou para ler “Morte e vida Severina3” na praça e cantava para nós: ♪ “é de bom tamanho nem 

largo nem fundo. É a parte que te cabe deste latifúndio. É a parte que te cabe deste latifúndio4” 

♫. Segundo ela, o prazer de ser professora vinha de poder ler aquele livro e cantar aquela música 

todos os anos. 

No ensino médio, as lembranças não são tão fortes. Algumas até negativas. Nossa 

professora de matemática do 3° ano se aposentou logo que começaram as aulas e passamos 

quase que todo o ano letivo sem professor que fixo para ministrar a disciplina. O professor de 

filosofia também nos deixou: foi espancado em um assalto e passou boa parte do ano letivo 

afastado. Nessa época, vi nascer em mim a paixão pelo cinema, e a vontade de ser veterinária 

ficou para trás, embora o amor pelos animais continuasse. A professora de português sempre 

elogiava minhas redações e dizia que eu poderia ser uma grande roteirista de filmes. Ela, ao 

contrário de Maysa, Marta, Luiz e Beth, parecia não gostar muito da escolha profissional que 

fez. Dizia-nos o tempo todo que poderíamos ser qualquer coisa, menos professores, a não ser 

que quiséssemos sofrer a vida toda sem reconhecimento profissional. 

 

1.2 Minha primeira experiência como professora: distanciamentos. 

Foi durante o período em que estive no Ensino Médio que comecei a trabalhar. Iniciei 

como professora de informática em uma escola especializada. Fui selecionada por meu 

excelente desempenho como aluna. Lá permaneci por dois anos. Apesar de ser um emprego 

sem registro em carteira, eu gostava muito do que fazia. Porém, não queria ser professora de 

profissão. Tinha em mente que aquele era um emprego transitório. Como professora de 

informática, tive alunos incríveis! De todas as idades. Lembro-me da Marcia e da Aldeli, ambas 

gostavam tanto de mim que continuamos a ter contato mesmo depois que saí da escola. Com o 

tempo, acabamos nos distanciando. Em janeiro de 2013, reencontrei Aldeli em um restaurante. 

Muito carinhosa, veio me abraçar. Suas filhas, que conheci quando crianças, hoje são lindas 

jovens ingressando na faculdade. O tempo passa. Já faz treze anos. Acabei encontrando também 

com alunos que se lembraram de mim sem que eu os reconhecesse, como um rapaz que veio 

fazer uma encomenda de bolo com minha mãe e, quando me viu, reconheceu a antiga professora 

de informática. 

Com a ideia fixa de seguir carreira no cinema e me tornar uma roteirista de sucesso, 

ingressei em um cursinho particular de uma famosa rede de ensino. Durante um ano, estive em 

                                                 
3 Livro do escritor brasileiro João Cabral de Melo Neto, publicado em 1955. 
4 Trecho da música: Funeral de um Lavrador, de Chico Buarque de Holanda. 
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contato com professores que amavam demais o que faziam. E apostavam nos mais de cem 

alunos que lotavam o auditório todas as noites, de segunda a sexta-feira. O que acontecia ali 

não eram apenas aulas, mas shows, que eles davam diariamente. A professora Cris, de Química, 

chegava gritando no microfone: “vamo lá! Vamo lá galera, vamo lá!”, nos acordando para 

prestar atenção em sua aula. O professor Ursão, de Geografia, nos contou sobre uma viagem de 

trem à Bolívia. A narrativa era tão maluca que ficávamos em dúvida se era real ou apenas um 

artifício para nos ensinar geografia de maneira divertida. O Jorge, professor de Física, mestre 

em artes marciais, desafiava qualquer um a entortar seu dedo, que ele mantinha ereto. Muitos 

tentaram, mas ninguém conseguiu. “Poder da concentração, né!”, dizia ele, com seu sotaque 

japonês. Havia também o professor Montesano, de História, mais conhecido como “Mestre dos 

Magos5”, devido ao seu estereótipo de homem baixo, grisalho e com certa barriga saliente. Foi 

com ele que experimentei uma das melhores aulas de história da minha vida. Uma aula sobre a 

reforma protestante de Lutero, do século XVI. A narrativa do professor era tão envolvente, que 

começamos a desconfiar que ele mesmo estivesse inserido no movimento protestante, ainda 

que isso fosse obviamente impossível. 

 

1.3 O mundo dá voltas: a profissão docente novamente em meu caminho. 

Ao final do ano de 2003, fui chamada para ingressar na faculdade de jornalismo na 

UNESP de Bauru, na segunda chamada. Infelizmente, meus pais haviam se divorciado, em um 

processo difícil, e eu estava sem moradia e sem emprego. Não pude abandonar minha mãe e ir 

cursar faculdade fora da minha cidade. Abri mão da vaga. Consegui emprego em uma indústria, 

como mão de obra operária. Não gostava do que fazia, mas o dinheiro me ajudava a pagar o 

aluguel e a sustentar a casa, uma vez que minha mãe, trabalhando como empregada doméstica, 

não recebia um salário suficiente para fazer frente às nossas despesas. 

Mesmo trabalhando na empresa, o sonho de trabalhar com cinema estava vivo dentro 

de mim. Mas não tinha condições de deixar a cidade para estudar. Foi então que, seguindo os 

conselhos de minha superior na fábrica, prestei o vestibular para pedagogia. Não, eu não havia 

mudado de ideia, não queria ser professora, ao menos não para sempre. Tinha em mente que 

cursaria a graduação para alcançar um emprego melhor, mas que logo que conseguisse me 

estabilizar financeiramente, iria em busca do meu sonho de estudar cinema. 

Ingressei no curso de Licenciatura em Pedagogia da UNESP de Rio Claro em março de 

2006. Durante os quatro anos em que estive na universidade, convivi com professores 

                                                 
5 Personagem do desenho animado Caverna do Dragão, exibido na década de 80 no Brasil. 
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inesquecíveis, que desconstruíram meu pensamento e o reconstruíram novamente, agora mais 

rebuscado, reflexivo e crítico. A postura, a voz e as atitudes dos professores da universidade 

me marcaram muito. Professores que escolheram trabalhar na universidade e nunca praticaram 

a docência no nível básico. Professores que depois de anos na escola decidiram se arriscar no 

ensino superior a fim de ressignificar sua prática docente. Professores pesquisadores. 

Pesquisadores professores. Cada um deles me marcou de uma maneira. O professor Jorge, com 

a sua cultura intelectual, encantava todos. Foi com ele que tive a segunda melhor aula de história 

da minha vida: uma aula sobre a história da música. O professor Romualdo tirou a venda de 

meus olhos, mostrando as relações de poder presentes na sociedade e a manipulação de mentes 

que a mídia promove. Como ele mesmo dizia: “tá na hora de vocês largarem as tetas”. A 

professora Rosa sempre nos lembrava de que “um professor é sempre um professor de 

ideologia, ainda que negue isso”. A professora Renata me apresentou Calvino e sua obra “O 

visconde partido ao meio6”. A professora Laura fez da sala de aula um espaço de trocas de 

experiências e nos marcou com seu sotaque argentino: “Bamos meninos, bamos”. A professora 

Flávia mediou, com muita responsabilidade, os estágios docentes do curso, nossa inserção na 

escola e nossas parcerias com as professoras em exercício. Aqui citei alguns, mas muitos dos 

professores que tive de alguma forma contribuíram na minha constituição como professora. 

 

1.4 A importância dos estágios docentes em minha formação. 

Como dito anteriormente, já escutei inúmeras histórias de professores. Histórias que 

contam a razão da escolha da profissão docente. Alguns dizem que desde pequenos sonhavam 

com a prática docente. Desde as brincadeiras de criança, de escolinha, já se colocavam no lugar 

de professores. Outros dizem que a vontade de ser professor surgiu do convívio diário com 

professores durante os tempos de escola.  Para estes, a admiração pelo fazer docente, pelo ato 

de ensinar e de auxiliar na compreensão do conhecimento, é que fez nascer a vontade de ser 

professor. Já conheci professores que descobriram a vontade de ensinar em testes vocacionais 

que realizaram antes do vestibular. Para mim, a vontade de ser professora surgiu quando 

retornei ao lugar que frequentei por dezoito anos: a escola. 

Durante os dois primeiros anos que cursei a Pedagogia, eu ainda pensava em fazer 

cinema. Não me via professora. Gostava das aulas, dos saberes docentes na teoria, mas via tudo 

como parte de uma formação profissional transitória, que me daria base para uma estabilização 

financeira para que, assim, eu pudesse cursar a faculdade de cinema. Porém, no segundo 

                                                 
6 Livro lançado em 1952, por Ítalo Calvino. 
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semestre de 2007, fui para a escola cumprir o estágio docente da grade curricular. E foi nesse 

processo de me perceber inserida no contexto da escola, do lugar de estagiária, sentindo o 

tempo/espaço da escola acontecerem de uma maneira que, do lugar de aluna, eu nunca tinha 

percebido, que tive a certeza que nada nessa vida acontece por acaso. Eu queria ser professora. 

 

1.5 A escolha de ser professora e o percurso das interrogações. 

Quando você decide ser médico, dentista, engenheiro, advogado, publicitário, as pessoas 

em geral te parabenizam pela escolha, te incentivam. Mas quando eu decidi ser professora, ouvi 

mais questionamentos do que palavras de reconhecimento. Até ingressar na escola através dos 

estágios, eu não dizia para as pessoas: “escolhi ser professora”, pois, até aquele momento, não 

havia me decidido realmente pela carreira docente. É certo que escolhi estar em uma 

universidade pública e fazer uma graduação. Mas durante dois anos, resisti em ocupar o lugar 

de futura professora. No contexto em que eu vivia, escolher cursar uma universidade pública 

era uma busca por reconhecimento social. Escolher a profissão docente, não. Quando assumi o 

lugar de futura professora, senti que a minha escolha profissional acarretaria uma série de outras 

escolhas, outras posturas. Algumas delas eu pretendo explanar neste texto. 

 

1.5.1 Tornar-me professora: para minha família.  

Não foi tarefa fácil dizer para a minha família que eu havia decidido seguir a carreira 

docente. Por família refiro-me aos meus pais, tios e tias, primos e primas. Ao ficarem sabendo 

que eu havia ingressado na UNESP, me ligaram parabenizando pela conquista. Mas ao saberem 

qual curso eu havia escolhido, o tom de voz mudava. Para eles, a escolha pela profissão docente 

significava optar por uma profissão desvalorizada social e financeiramente, consequentemente, 

um fracasso. É importante ressaltar que minha família está inserida em uma sociedade de 

valores e reproduz o que está vinculado ao pensamento social. 

O que pretendo mostrar é que meus familiares fazem parte de uma sociedade que é 

bombardeada diariamente por notícias a respeito de professores que são agredidos nas escolas, 

professores que adoecem pelo estresse da profissão. Professores que ganham pouco e trabalham 

muito, não conseguem o respeito dos alunos e são vítimas da violência escolar, cada vez mais 

crescente em nossa sociedade. Meus familiares, em sua maioria, são famílias que tem na 

televisão o principal meio de informação. O que os telejornais apresentam é o que eles 

reconhecem como sendo “a verdade” sobre os fatos. E, com a mídia veiculando uma imagem 

cada vez mais fragilizada e desvalorizada da profissão docente, meus familiares, assim como a 
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grande massa popular, acreditam que a docência seja uma das piores escolhas profissionais dos 

dias atuais. 

A princípio, minha mãe resistiu. Ela dizia que usar a profissão docente como uma 

passagem para o curso de cinema era o melhor a se fazer. Para ela, abandonar o meu sonho e 

viver a realidade da sala da aula era, no mínimo, insano. Eu tentava convencê-la com 

argumentos nos quais nem eu mesma acreditava: dizia que poderia me tornar diretora de escola 

e até professora na universidade. Hoje, com um olhar exotópico, percebo que mesmo tendo 

escolhido ser professora, após assumir meu lugar, essa decisão ainda me causava certo mal-

estar. Em conflito, eu procurava convencer os outros - e a mim mesma - de que haveria um 

horizonte de melhores possibilidades dentro da carreira docente. Mas que mal havia em ser 

professora da Educação Básica durante toda a minha vida? Era o medo de não ser aceita, 

reconhecida pela minha escolha profissional. Apesar de assumir meu lugar de futura professora, 

faltava tomar posse do meu ato. E quem me ajudou foi o meu pai. 

Quando contei a ele que os estágios haviam despertado em mim a vontade de seguir a 

carreira docente e que eu poderia ser diretora, professora em universidade, etc., ele olhou para 

mim e disse: “filha, você deve escolher algo porque gosta de fazer aquilo e ponto final. Assuma 

a sua escolha, diga a todos - e principalmente a você mesma - que fará isso por toda vida, porque 

você ama o que faz. Das outras oportunidades que possam surgir, o futuro se encarregará, mas, 

caso elas não aconteçam, você estará feliz do mesmo jeito, pois ama aquilo que faz. Se decidiu 

fazer, faça bem feito, faça com amor. Não deixe que a opinião dos outros ofusque o brilho em 

seus olhos ao falar da profissão que você escolheu”.  

As palavras de meu pai me fizeram pensar muito sobre a minha postura diante da escolha 

profissional que fiz. Ele tinha razão, eu não poderia escolher uma profissão pelas possíveis 

oportunidades que ela me traria no futuro. Era preciso gostar de ser professora. E eu gostava de 

estar com as crianças na sala de aula, ainda que fosse como estagiária, apenas auxiliando o 

trabalho da professora. 

A partir da fala de meu pai, mudei meu olhar com relação à profissão docente. Passei a 

repetir para todos que ser professora é muito mais que estar em uma sala de aula sofrendo o 

desrespeito dos alunos e ganhando um baixo salário. Ser professor é formar cidadãos que 

constituem a nossa sociedade. É ter a responsabilidade de compartilhar saberes, valores, 

posturas. Mas nem todos olham a profissão docente com um olhar atento.  

Com o tempo, de tanto me ouvirem falar e defender a profissão docente, meus familiares 

acabaram reconhecendo que é uma escolha profissional e, como todas as outras, tem seus pontos 
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positivos e negativos. Infelizmente, percebo que, para alguns, a minha escolha profissional 

ainda é um grande equívoco. 

 

1.5.2 Tornar-se professora: para os meus amigos.  

Quando ingressei no curso de Pedagogia, como já dito anteriormente, eu trabalhava 

como operária em uma indústria que produzia redes elétricas para eletrodomésticos. Meus 

amigos eram, em sua grande maioria, pessoas ligadas ao meio industrial. Para eles, a 

possibilidade de ter como professora dos filhos deles uma pessoa que veio do “chão da fábrica” 

era motivo de orgulho. Sair da condição de operário, assalariado, e ter uma profissão é um 

sonho para muitos de meus amigos. Para eles, qualquer profissão que pague um valor maior 

pela hora de trabalho do que se paga na indústria, é sem dúvida, um trabalho melhor. Desse 

modo, grande parte dos meus amigos achava legítima a minha escolha profissional. Talvez não 

a melhor escolha, mas ainda sim uma opção melhor do que permanecer trabalhando na linha de 

montagem da fábrica. 

Apesar de a maioria dos meus amigos serem operários, eu tinha outros amigos ligados 

à outras áreas de campo profissional. Muitos deles ligados à tecnologia da informação, outros 

trabalhavam com publicidade. Alguns com vendas e representações. Mas nenhum deles era 

professor. Para a maior parte deles, a minha escolha pela profissão docente era um suicídio 

profissional. Eles me consideravam uma mulher inteligente, comunicativa e extremamente 

criativa. Influenciados pelo meu discurso anterior de ingressar na faculdade de cinema, eles 

apostavam que era esse o ramo profissional certo para mim: cinema, jornalismo, publicidade 

ou moda. Mas não o magistério. Quando contei que não tinha mais vontade de estudar cinema, 

ao menos não como profissão, e que iria me firmar na carreira docente, grande parte deles 

debochou da minha escolha. Muitas piadas foram feitas em nossas rodinhas de conversa com 

relação a minha escolha profissional, mas, assim como aconteceu com meus familiares, com o 

passar do tempo, eles foram aceitando a minha decisão e hoje acham lindo quando estamos em 

um lugar público e encontro algum aluno que vem me abraçar e me beijar. “Isso não tem preço, 

né?”, eles dizem. 

 

1.5.3 Tornar-se professora: para os colegas de profissão docente.  

Mais comum do que se possa imaginar, é grande o número de professores que 

menosprezam a profissão docente. Muitos deles incentivam os professores em início de carreira 

a desistirem da profissão. 
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Durante a realização dos meus estágios, encontrei professores desanimados, 

descontentes, que tentavam me convencer de que minha escolha me traria mais desafios do que 

realizações. “Desiste querida, você é jovem, bonita, inteligente e tem a vida toda pela frente. Se 

eu tivesse esse tempo, jamais escolheria ser professora”. Falas como essa me machucavam 

muito. Percebi que para muitos professores, a escolha pela docência surgiu da falta de opções 

em outras áreas. Esse era um triste quadro que se formava diante de mim. O sujeito se constitui 

como professor, porém não se reconhece como tal.  E eu me reconhecia nesse discurso. 

Desde a conversa com meu pai, meu pensamento sobre a escolha pela profissão docente 

havia mudado e era preciso mudar a concepção de que a escolha pela docência deve ser a última 

das opções. Talvez o meu papel fosse exatamente esse: “pintar” outras impressões sobre a 

prática docente como profissão legítima e fundamental em nossa sociedade. 

 

1.5.4 Tornar-se professora: para os meus alunos.  

Como já dito anteriormente, a minha primeira experiência como professora foi em uma 

escola de informática. Nessa época tive muitos alunos, mas como eu não me sentia professora, 

e a própria escola nos qualificava como instrutores de informática, eu não me importava se os 

alunos legitimavam ou não o meu trabalho como uma profissão de fato. 

Durante o curso de Pedagogia, atuei em um Projeto de Educação de Jovens e Adultos 

(PEJA). Novamente ministrei aulas de informática, agora para uma turma de idosos muito 

divertida. O tempo em que atuei no PEJA foi exatamente concomitante à realização dos 

estágios, portanto, o momento em que eu estava decidindo -  de fato - me tornar uma professora. 

Com os idosos do PEJA, o reconhecimento pela profissão docente era imenso. Eles me 

respeitavam muito, sempre agradeciam a cada novo conhecimento adquirido. Isso fortaleceu 

ainda mais a minha escolha. 

Já na escola, com as crianças que conheci durante a realização dos estágios, era comum 

me questionarem sobre o que eu estudava na faculdade e qual seria a minha profissão. “Mas 

você vai fazer o que depois que terminar a faculdade, Prô?”. “Sim, Prô, você vai dar aulas, mas 

vai trabalhar em quê?”. Sentia que para aquelas crianças a docência não se encaixava dentro de 

uma qualificação profissional. Era como se o fazer docente estivesse desvinculado do mundo 

do trabalho. Foi essa inquietação que me despertou a ideia de trabalhar um projeto de profissões 

com eles, em parceria com a professora da sala. Nesse projeto, eles conheceram diversos 

profissionais, e cada profissional fazia questão de salientar a importância da profissão docente 

em sua formação. Isso fez com que os alunos entendessem que o professor é um profissional 

também. Tem seu salário, seus direitos e deveres. Precisa estudar, formar-se para a docência. 
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Ao final do estágio, lembro-me de uma aluna que se aproximou e disse: “Prô, será que dá tempo 

de eu crescer, casar e ter filhos para você ser professora deles?”.  Emocionei-me. 

 

1.6 O despertar da pesquisa: a troca de experiências via e-mails. 

 No final do ano de 2009, grande parte da minha turma do curso de Pedagogia se formou. 

Eu prorroguei a minha conclusão de curso para terminar a escrita do TCC, no qual, como já 

dito, trabalhei a importância dos estágios docentes na minha formação como professora. Desse 

modo, no ano de 2010 muitos de meus colegas de turma já se encontravam no exercício da 

docência, enquanto eu ainda trabalhava na indústria. 

Lembro-me de chegar da fábrica, por volta de 01h da madrugada (eu trabalhava no turno 

da noite), no final do mês de fevereiro e checar a minha caixa de e-mails. Notei que havia um 

e-mail intitulado “Aos pedagogos da minha sala”, destinado a mim e a mais dezenove colegas 

de turma. No conteúdo do e-mail tinha um desabafo de uma colega. Abaixo, trago um fragmento 

do texto. 

 

Troca de e-mails entre pedagogos recém-formados7 – 23/02/10. 
O trabalho como professora não vem sendo fácil! Mas, eu não achei que seria! [...]. 
É interessante notar como tem professores que reclamam sem muito motivo e isso pode nos 
afetar muito... Às vezes um favor minúsculo, como o pedido de: Por favor, você pode olhar 
minha sala aqui no parque para eu buscar um papel na sala? Pode ser um pedido muito 
inconveniente para alguém que não está disposto a ajudar [...] E como ando fazendo coisas 
que não gosto, como: Ser brava, falar alto, fazer xiiu! Mas também têm coisas legais, eles 
conversam muito comigo, brigam pra pegar na minha mão, pensam que eu sou capaz de 
resolver qualquer problema que ocorra entre eles... Sou quase uma super heroína, que ninguém 
respeita, que fala com vinte pessoas e ninguém escuta, que fala "não é pra ir correndo", a 
partir d aí todo mundo fica com uma inexplicável vontade d e correr, entre outras coisas típicas 
do ambiente escolar! [...] 
Bom, se alguém quiser montar uma escola alternativa não se esqueça de mim! Gostaria muito 
de saber como vocês estão se sentindo! 
Beijos a todos! Aguardo novidades! 
 
[Nome da professora] 

 

Quando o li o relato da minha colega de turma, senti uma curiosidade imensa de saber 

o que os demais iriam responder, o que iriam contar. Essa colega era uma das pessoas mais 

equilibradas na nossa turma. Em menos de um mês no exercício da profissão, ela já havia sido 

marcada por tantas coisas: a falta de apoio, os alunos que não obedecem, a lógica do sistema 

                                                 
7 Os professores que não participaram do GTED não receberam nome algum. Os professores participantes do 
GTED terão o nome preservado, desse modo os nomes divulgados nesse estudo são fictícios, exceto o meu próprio 
nome que permanece devido ao fato desta pesquisa ser escrita em primeira pessoa. 
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educacional que nos aprisiona e faz com que ela pense em constituir uma escola alternativa. Foi 

para mim uma provocação e, como eu não estava exercendo a profissão, fiquei em um lugar de 

espectadora, aguardando o próximo e-mail, a próxima história. Na mesma hora, percebi que 

havia outro e-mail, em resposta ao primeiro. Era da professora Júlia, também colega de turma. 

Abaixo um fragmento do que ela escreveu. 

 

Troca de e-mails entre pedagogos recém-formados – 23/02/10. 
 Adorei a "heroína que ninguém respeita" (risos). 
Muito bom. Mas não é isso. O respeito agora é demonstrado de outras formas, pode crer. Não 
é mais com o silêncio. Não sei o que é, mas é outra coisa. 
Beijos! Saudades. 
 
Júlia. 
 

A resposta da Júlia me inquietou ainda mais. Ela, professora de teatro há cinco anos, 

encontra-se no final da primeira fase da profissão docente, que alguns autores consideram como 

sendo os cinco primeiros anos. Júlia mostra outro olhar sobre o respeito para a colega dizendo 

que ele ainda existe, mas não está no silêncio nem na obediência. É preciso abrir os olhos para 

enxergar essas outras formas de manifestar respeito ao professor.  

A resposta de Júlia começou a me inquietar no sentido de pensar em um espaço para a 

troca de experiências entre professores. Mas ainda era uma ideia prematura, eu pensava em 

convidar professores experientes para “ajudar” os professores novatos. Mas com o terceiro e-

mail que recebi, veio um desabafo denso da professora Michele. Abaixo um fragmento do 

conteúdo do e-mail. 

 

Troca de e-mails entre pedagogos recém-formados – 24/02/10. 
Olá meus queridos companheiros de curso! 
Sinto dizer que desisti de ser professora... Agora trabalho como "agente sanitarista"! Meu local 
de trabalho é uma sala de aula de maternal um, ou seja, crianças de 2 a 3 anos de idade, em 
Piracicaba. É super incrível: até agora não consegui realizar nenhuma atividade pedagógica 
com eles. Todos os dias, troco as roupas de cada um (isso acontece muitas vezes ao longo do 
dia, pois eles fazem xixi na roupa), dou banho em quem fez coco na roupa, limpo coco do chão 
(quando a faxineira não pode, tenho que limpar antes que eles peguem), limpo o nariz de quem 
está com gripe (e são muitos, cada dia mais...), dou comida, grito para não correrem na hora 
de ir ao refeitório. Assim como com a [nome da professora], quanto mais peço para não correr, 
mais eles correm. Quanto mais peço para não subir na mesa, não subir no armário, não morder 
o colega, não jogar leite na mesa e "nadar" em cima, mais eles fazem tudo isso. Ah, mas ainda 
bem que as mães são cooperativas. Outro dia uma reclamou que eu não estava dobrando 
direito a roupinha com xixi do filhinho dela! Ai, que amor! 
Bom, tudo que pensei que fosse errado, eu faço: sou behaviorista ao extremo, falo alto, e grito. 
Pois é, eu grito. Estou semi-sem-voz! E eles nem sequer olham para mim... Tem uma criança 
de dois anos que tenta me bater (e na "agente sanitarista" do período da manhã também). 
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Enfim, alguém sabe quando é a inscrição para o próximo vestibular? Ser estudante é bom 
demais! 
Beijos. 
 
Michele. 

 

Se considerarmos o texto dentro do contexto, ver a Michele, colega de turma que possuía 

muitos sonhos acerca da prática docente, falando dessa forma me choca.  Vê-la desejando cursar 

outra faculdade foi muito forte para mim. Eu levei um susto quando terminei de ler sua 

narrativa. Fiquei pensando como um ambiente sem estrutura e sem condições dignas de trabalho 

pode vir a destruir os sonhos dos professores ingressantes. O desabafo da professora Michele 

aumentou ainda mais minha vontade de compreender o que acontece com o professor que chega 

à escola com seus ideais sobre a profissão e de que forma os outros que já estão na escola 

reagem a esse novo sujeito que passa a compor o cotidiano escolar. E essa vontade de 

compreender as relações que o professor iniciante estabelece com os outros ao chegar à escola 

carregava muito do que eu havia vivenciado na minha relação com os outros quando decidi ser 

professora. Algumas dessas experiências, eu narrei neste capítulo. E os e-mails que chegavam 

eram uma espécie de anúncio do que eu poderia enfrentar quando chegasse a minha vez de 

ingressar na escola. 

Os e-mails não paravam de chegar. Cada professor contava um pouco da sua experiência 

como professor ingressante, comentava sobre a experiência do colega na intenção de apontar 

caminhos, modos de pensar e agir. Era realmente uma troca de experiências. Aquele movimento 

de contar, desabafar, que os professores estavam fazendo, para mim, que ainda não estava 

inserida na escola, era muito rico e instigante. Foi a partir do e-mail de outra colega que comecei 

a pensar em pesquisar sobre professores iniciantes. Abaixo um fragmento do e-mail dessa 

colega. 

 

Troca de e-mails entre pedagogos recém-formados – 16/03/10. 
Eu também comecei nessa carreira maluca que escolhemos e tenho aprendido, pelos e-mails 
que vocês mandaram que parece fundamental a gestão da prefeitura pra poder dar certo[...]. 
Nas primeiras semanas era muito difícil: muita choradeira da hora da entrada até a hora da 
saída, por birra as crianças não aproveitavam o parquinho, porque só sabiam chamar a mãe... 
Isso me estressava e eu cansei de dizer que mamãe já vinha... Era xixi que eu nem sabia de 
onde vinha, não comiam nada, choravam de manhã e eu virava as costas, pegava um baldinho 
e ia brincar no tanque de areia, ou virava as costas pra quem estava “dando show” e ia cantar 
com uma turminha no escorregador e eles começaram a ver que já que estavam ali mesmo era 
melhor aproveitar. 
Um menino uma vez tomou o brinquedo de uma menina menorzinha e mandou-a calar a boca... 
Eu na maior ação pedagógica falei séria “[nome do aluno]! Que feio! Isso não se diz!" e ele 
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na maior virou pra mim e disse "Cala a boca você também!" Com só dois anos de idade. Eu 
fiquei calada mesmo depois disso porque por essa ninguém espera, mas decidi deixar pra lá... 
As crianças não têm culpa. O que eles precisam é de um espaço onde eles possam ver diferente, 
senão não vão conseguir sobreviver na sociedade e nisso entra meu papel: educar. Acho que 
ensino mais respeito para o [nome do aluno] respeitando o momento dele, reconhecendo como 
adulta responsável que ele estava zangado com a nova situação (escola) na sua vida, do que 
exigindo respeito mandatoriamente. 
Sei lá viu. São pequenas coisas, são coisas grandes, são coisas que eu não sei, ninguém diz 
como fazer, não estava nos livros. Só penso que é aqui nossa maior dificuldade: tentar colocar 
nossa ação pautada nos princípios filosófico-psicológicos e sociais que acreditamos. 
Sinto saudades da gente. 
Um beijo enorme. 
 
[Nome da professora] 

 

Ela apresentou um novo olhar sobre a docência para os leitores dos e-mails. Segundo 

seu relato, ela possuía duas monitoras que auxiliavam no cuidado com os bebês. Por isso, ela 

nos chama a atenção para a importância da gestão governamental (prefeitura, em seu caso), para 

que haja condições mínimas de trabalho para o professor. Chama a atenção também para olhar 

o lugar dos alunos nesse ambiente escolar. Será que respeitamos os alunos da mesma forma que 

exigimos o respeito deles? Como será que chegamos à escola e nos relacionamos com as 

pessoas que lá estão? Como somos recebidos por eles e como nos percebemos dentro desse 

ambiente? Essas foram inquietações que foram surgindo a cada narrativa que recebia por e-

mail. Senti vontade de aprofundar meus estudos sobre o ingresso do professor na escola, o início 

da sua profissionalização docente.  

No segundo semestre de 2010, decidi levar adiante a ideia de pesquisar sobre os 

professores iniciantes. Desse modo, busquei ingressar no Programa de Pós Graduação em 

Educação da UNESP de Rio Claro, com um projeto que tinha como proposta o estudo do início 

da carreira docente. 

Como já dito, a princípio, pretendia analisar a experiência dos professores através da 

escrita de memoriais, mas com o caminhar da pesquisa tive a ideia de constituir um grupo para 

troca de experiências docentes. E foi assim que nasceu o GTED. 

A questão central deste trabalho era perceber de que forma as situações e os 

acontecimentos vividos pelos professores iniciantes ao estarem inseridos na escola com 

professores, alunos, gestão, pais e funcionários contribuem para a sua formação. Foi essa 

questão que me levou a definir como objetivo geral da pesquisa a análise das marcas de 

alteridade presentes no início do exercício da profissão docente, com a finalidade de identificar 

como as mesmas afetam a constituição do professor. Assim, a opção por um grupo de 
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professores, ao invés de trabalhar com a escrita de memoriais, tinha a ver com a forma que eu 

queria olhar as experiências narradas pelos professores iniciantes. 

Como já apontado na explanação das entrevistas coletivas (KRAMER; SOUZA, 2003), 

constituir um grupo de professores e trabalhar com narrativas era uma forma de manter a 

dinâmica de troca de e-mails, ou seja, um diálogo sobre a temática do início da 

profissionalização docente. Talvez a escrita de memoriais não me oferecesse as bases 

necessárias para analisar os diálogos dentro de um grupo de professores iniciantes que, frente à 

sua inserção nas escolas, tinham muitas coisas para dialogarem juntos. 

Logo que constitui o GETD, empenhei-me para realizar um levantamento teórico a fim 

de encontrar bases que me ajudassem a conduzir os encontros com os professores e desenvolver 

o processo de pesquisa. E, ao decidir optar pela metodologia que aqui explanei, seria incoerente 

definir a priori categorias de análise para o material produzido em meu campo de pesquisa. 

Desse modo, a partir do meu lugar de pesquisadora procurei analisar elementos que me 

chamaram a atenção e que estão contidos nas narrativas dos professores participantes do grupo 

e a partir deles, dialogar com as bases teóricas escolhidas para apresentar enfim as marcas de 

alteridade na constituição do sujeito professor. 

Ao fim deste capítulo, percebo que o percurso da minha escolha profissional contribuiu 

para a minha constituição como professora. Os professores inesquecíveis que tive, o reencontro 

com meus primeiros alunos, a minha decisão profissional e seu impacto com meus familiares, 

amigos e com a sociedade de um modo geral, e a troca de e-mails com meus colegas de 

graduação me fizeram compreender que a escolha pela carreira docente é permeada por 

conflitos, desafios, conquistas e até desilusões. Mas como disse meu querido pai, é importante 

gostar daquilo que se faz, e fazer bem. E não perder o brilho no olhar. 
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CAPÍTULO II: ALGUNS ESTUDOS SOBRE A PROFISSÃO DOCENTE. 

  

Neste capítulo, me proponho a trazer alguns autores de referência no campo da 

profissionalização docente a partir de diferentes abordagens. Meu intuito, ao apresentar tais 

autores, é dialogar com as pesquisas aqui apresentadas a fim de buscar embasamento teórico 

para o material produzido para esta pesquisa. 

Primeiramente dialogo com Tardif e Raymond (2000), pois, apesar de tratarem dos 

saberes docentes (foco diferente do que esta pesquisa se propõe), encontro, em suas obras, 

alguns elementos que me auxiliam a compreender como o professor aprende e o que ele aprende 

durante o seu percurso profissional. No estudo sobre os saberes, o tempo e a aprendizagem no 

trabalho do magistério, Tardif e Raymond (2000) apontam que, de certo modo, a iniciação na 

profissão é “um rito de passagem da condição de estudante à de professor” (p. 226). 

Seus estudos revelaram que a fase inicial da carreira institui também uma fase crítica 

em relação às experiências anteriores dos professores principiantes e, ao referenciarem outras 

pesquisas realizadas no âmbito do início da carreira docente, levantam dimensões fundamentais 

presentes nessa fase: aprendizagem intensa, sentimentos contraditórios, socialização e 

rotinização. Tais fenômenos, segundo estes autores, podem determinar o futuro da carreira do 

principiante e sua relação com o trabalho docente. Consequentemente, essa fase inicial é, 

segundo a perspectiva apresentada pelos autores aqui citados, importante para a constituição 

profissional do professor. 

Os referidos autores afirmam também que os aprendizados da história de vida e os 

saberes do trabalho estabelecidos nos primeiros anos da prática docente adquirem sentido, pois 

compõem, justamente, o embasamento das rotinas de ação, sendo eles, ao mesmo tempo, os 

fundamentos da personalidade do professor. Consideram que o estudo desses primeiros anos é 

essencial para se compreender a natureza social e o desenvolvimento do trabalho docente, pois 

eles não se limitam a formas exteriores ou a simples hábitos. Ao contrário, tais estudos 

estruturam o significado que os sujeitos dão às suas tarefas e as interações sociais que elas 

desencadeiam (TARDIF; RAYMOND, 2000). 

Outro estudo que perpassa o início da profissionalização docente é o de Huberman 

(1992), que apresenta o conceito de fases da vida dos professores. Segundo o autor, é possível 

enxergar dois aspectos existentes no início da carreira docente: o da “sobrevivência” e o da 

“descoberta”. O primeiro é o confronto inicial com a complexidade da condição profissional. 

O segundo aspecto faz referência ao ânimo inicial, à empolgação por estar, finalmente, em 
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situação que demanda responsabilidade e por se sentir parte de um determinado grupo 

profissional (HUBERMAN, 1992). 

O autor ainda aponta que a escolha pela carreira docente não é tarefa fácil. Segundo ele, 

verifica-se que para um professor do ensino secundário, existe uma constante orientação ou 

para o trabalho no setor privado ou para a investigação, a carreira universitária. Para o professor 

de artes, há a possibilidade de se sonhar com a carreira artística ou desportiva. Desse modo, 

como afirma Huberman (1992), “escolher” significa “eliminar outras possibilidades” (p. 40). 

Assim, a estabilização na carreira dedicada ao ensino dependerá de uma escolha subjetiva e 

também de um ato administrativo. Para o autor, em um determinado tempo, as pessoas "passam 

a ser" professores, tanto para si mesmos quanto para os outros, sem fundamentalmente terem 

de ser professores para sempre, mas, ao que se tem visto, a duração na carreira pode atingir um 

período de 8 a 10 anos, no mínimo (HUBERMAN, 1992). 

As contribuições de Huberman (1992) são muito importantes para esse estudo no 

tocante ao fato dele trazer um possível desinteresse dos professores em seguir a carreira 

docente. Estas foram evidências que constatei no diálogo com os professores do GTED: muitos 

buscaram encaminhar suas carreiras para a formação acadêmica, deixando de lado a carreira 

docente na Educação Básica. E, entre outros motivos, as relações interpessoais dentro das 

instituições de ensino foram fundamentais para o redirecionamento na carreira desses 

professores. 

Imbernón (2000) apresenta uma análise fundamental da profissionalização docente e 

aponta de que modo a formação inicial do professor principiante tem contribuído para a 

estabilização na carreira docente e constituição da profissão. Segundo ele, a formação inicial 

não proporciona ferramentas suficientes nem para aplicar uma nova metodologia nem para usar 

métodos desenvolvidos teoricamente dentro da sala de aula. Ele ressalta que a formação inicial 

é 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. 

Para o autor, o conhecimento adquirido pelo professor não é estático e sim dinâmico e 

se desenvolve, ao longo da carreira, em diversos momentos: na experiência como discente, 

período em que constrói uma visão por vezes estereotipada da educação; na formação inicial, 

que deveria ocupar um papel decisivo em todos os aspectos da profissão docente; na vivência 

profissional e na formação permanente, que têm como uma das funções fundamentais o 

questionamento e a legitimação do conhecimento profissional posto em prática. 

Assim como nos estudos de Huberman (2000), encontro nas contribuições de Imbernón 

(2000) pontos de convergência com a minha pesquisa. Apesar de Imbernón (2000) tratar da 
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formação inicial, uma temática distinta da discutida neste estudo, durante os diálogos do GTED, 

por vezes os professores mencionaram lacunas na formação inicial que possivelmente os 

impediram de olhar a escola da forma que ela realmente é. Como pontuou o referido autor, o 

desenvolvimento profissional do professor é composto de diversos momentos e alguns deles 

são 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. 

 

2.1 A socialização profissional e o aprender a ensinar. 

Outro estudo que tomo como base para essa pesquisa é o de García (1991). Em diálogo 

com diversos autores que abordam a temática da profissionalização docente, ele busca 

elementos para definir o que se poderia chamar de iniciação da profissão. Algumas 

características presentes em diversos discursos são: choque de realidade (VEENMAN, 1984), 

intenso aprendizado, insegurança e transformações pessoais. O autor fala da atenção que 

pesquisadores têm dado aos primeiros anos do exercício da docência, pois há uma preocupação 

dos cursos de formação inicial em desenvolver programas de apoio e supervisão ao professor 

iniciante. Levando em consideração que este é um estudo da década de noventa, percebe-se que 

já há algum tempo a preocupação com o início da carreira do professor se faz presente dentro 

das pesquisas sobre a profissionalização docente. 

Assim como em outros estudos que venho tendo contato para o embasamento dessa 

pesquisa, García (1991) fala da importância da experiência profissional aos professores 

iniciantes. Ele chama a atenção para a qualidade dessas vivências docentes em dois aspectos: 

se tais experiências são agradáveis ou desagradáveis ao sujeito professor e se elas se constituem 

como aprendizado para o fazer docente posterior. 

García (1999), ao falar dos anos iniciais da profissão docente, também traz o conceito 

de transição do papel de estudantes para o de professores. Segundo o autor, os professores, em 

suas carreiras, passam por diferentes etapas, nas quais se farão exigências pessoais, 

profissionais, organizacionais, contextuais e psicológicas (p. 112).  

O autor, ao dialogar com uma vasta bibliografia, faz uma interessante descrição dos 

sentimentos vivenciados pelos professores em seu início de profissão docente. Segundo ele, os 

professores iniciantes são “estrangeiros em um mundo estranho”, mundo que estabelece uma 

relação contraditória, pois ao mesmo tempo os principiantes o conhecem e o desconhecem. 

Embora tenham passado grande parte de suas vidas frequentando as escolas, vendo professores 
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e sentindo-se parte integrante nos processos escolares, os professores principiantes não estão 

habituados com a condição específica em que se encontram quando começam a ensinar. 

Essa relação estabelecida entre o professor principiante e seu ambiente de trabalho 

apresenta-se em ordem contraditória, uma vez que o mundo que se mostra estranho é o mesmo 

em que o professor esteve presente durante anos de sua vida na condição de aluno. García 

(1999) observa que os problemas que mais ameaçam os professores em seus primeiros anos 

podem ser, dentre outros, a repetição cega de condutas observadas em outros professores; o 

isolamento em relação a seus pares; a dificuldade para integrar o conhecimento adquirido em 

sua etapa de formação com sua prática profissional e a busca pelo desenvolvimento de uma 

percepção técnica do ensino. Fala também sobre a importância da realização de pesquisas que 

busquem a compreensão do professor e sua carreira docente, em especial em seus primeiros 

anos de profissão.  Para o autor, os estudos dos processos de inovação e transformação, suas 

implicações organizacionais, curriculares e didáticas fazem com que a pesquisa sobre a 

formação de professores seja “entendida como necessidade indiscutível” (p. 51). 

Ao trazer a temática do aprendizado do professor através da experiência, García (1991) 

fala sobre as multidimensões do saber docente: biológica, social e psicológica, ou seja, o 

“aprender a ensinar” está atrelado a uma série de elementos presentes em tais dimensões, que 

são os pilares constitutivos de um sujeito.  No capítulo dedicado à explanação da metodologia 

de seu estudo, o autor fala novamente em dimensões, mas, nesse momento, elas lhe servem de 

parâmetros de análise. São elas: dimensões de ensino, de planificação, de avaliação, de recursos, 

de entorno, de tempo e de relação. Esta última estabelece ligação com meu trabalho ao tratar 

das relações constituídas pelos professores iniciantes com os outros sujeitos da escola (alunos, 

pais, colegas docentes, funcionários, gestão). Como a pesquisa de García (1991) se propõe a 

fazer um inventário dos problemas de ensinar ou aprender a ensinar, foi realizado um 

levantamento complexo de tais problemas, com contribuições teóricas de estudos ligados ao 

tema. Entretanto, ao relacionar a pesquisa do referido autor ao meu trabalho, considero 

importante destacar as dimensões que ele define ao tratar da socialização do professor iniciante: 

a pessoal, a de classe e a institucional. Na dimensão pessoal, incluem-se os relatos dos 

professores nos momentos em que falam de si, de suas crenças; a dimensão de classe refere-se 

à prática docente em sala de aula, à relação com os alunos, com os conteúdos e também com os 

processos de avaliação; à dimensão institucional, cabem os relatos sobre as instituições 

escolares e o sistema educativo. Segundo palavras do autor “es una dimensión profesional y 

social de la función docente” (GARCÍA, 1991, p. 60). 
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As contribuições das pesquisas desse autor para o meu trabalho vem no sentido de 

pontuar dimensões nas quais os professores iniciantes estão inseridos ao se constituírem como 

profissionais e buscarem como ensinar. O oficio de aprender a ensinar é sem dúvida um 

aprendizado complexo e necessita, na maioria das vezes, de reflexão sobre a experiência. Nesse 

ponto, encontro subsídios nos estudos de García (1991) para compor as análises do presente 

estudo. Nas palavras do autor, “los profesores en su primer año de enseñanza también valoran  

la  experiencia,  como el  factor  que realmente forma al professor...” (p. 22).  

 

2.2 O olhar do professor para a sua profissão. 

Gostaria de trazer para o diálogo as contribuições de Nóvoa (2011), que me ajuda a 

pensar o professor como um profissional que precisa voltar-se para dentro de sua profissão para 

conseguir conquistar um estatuto digno e uma melhor visibilidade na sociedade. O autor 

apresenta seu texto destacando a retomada de consciência sobre a importância do trabalho 

docente. Salienta que currículo, conteúdos, estratégias, tecnologias e a própria administração 

curricular são importantes para se pensar a composição do contexto educacional atual, mas que 

nada substitui um bom professor. É exatamente na centralidade da figura do professor que 

busquei elementos para subsidiar as análises dos dados produzidos com o GTED.  

Em seu livro “O regresso dos professores”, o autor traz um breve panorama histórico 

dos rumos tomados ao se pensar em Educação nas últimas décadas. Afirma que, no início do 

século XXI, os professores retornam como figura fundamental quando se fala em promoção das 

aprendizagens em dois temas evidentes nesse período: a diversidade e as novas tecnologias. 

Chama a atenção para os grandes princípios norteadores dos estudos sobre formação inicial dos 

professores e dentre eles estão a atenção aos primeiros anos do exercício profissional e a 

inserção dos jovens professores nas escolas, princípios estes que se constituem parte 

fundamental de minha pesquisa. 

Nóvoa (2011) apresenta três possibilidades que podem auxiliar o pensamento sobre a 

valorização da profissão docente. A primeira delas faz referência a se ter professores formando 

professores, ou seja, professores em exercício atuando na formação de seus futuros colegas de 

profissão. A segunda fala sobre criar novos modos de organização da profissão para que se 

acabe com a dicotomia teoria-prática e chama atenção para os espaços onde a prática é ensinada 

por aqueles que a vivenciam. Ousadamente, isso me remete ao GTED e à pensar aquele espaço 

como um modo de organização da profissão, no qual professores falavam com e para outros 

professores sobre questões da prática docente e sobre a sua constituição profissional. A terceira 

diz respeito à tomada do espaço público pelos professores. Segundo o autor, ouve-se muito falar 
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sobre professores, mas quem fala? Jornalistas e outros profissionais. No entanto, professores 

não falam sobre sua profissão. Sinto-me tocada quando o autor aborda "o excesso dos discursos 

e a pobreza das práticas". Há uma distância que separa o discurso da prática, um fosso que 

impede que os professores tomem posse do espaço público da profissão. Mas Nóvoa (2011) 

termina sua explanação fazendo um convite em tom provocativo e diz que “é preciso começar” 

(p. 25). 

O referido autor usa a linguagem para provocar o leitor de seu texto: “em educação, o 

que é evidente, mente” (p. 30). Foca que a autoridade se faz no esforço contínuo de buscar um 

espaço de respeito, diálogo e trabalho coletivo. Faz uma constatação acerca do fato de a escola 

ter abarcado todas as mazelas sociais, transformando-se em um espaço transbordante de 

responsabilidades.  Ao comparar a escola atual com a Escola Nova no contexto social da época 

em que foi amplamente divulgada, Nóvoa (2011) afirma que a escola não deve, nos dias de 

hoje, render-se ao frenesi dos avanços tecnológicos, mas, ao contrário, deve manter-se calma e 

serena. Pois, como função primeira, a escola deve fornecer aos seus alunos aquilo que eles não 

encontram na sociedade. Chama a atenção mais uma vez para a importância do diálogo e da 

coletividade dentro da profissão ao tratar sobre a importância do "pensar junto" para a 

construção da aprendizagem. Mais uma vez, o diálogo com o autor me leva a pensar no meu 

grupo de professores, no qual, em um dos diálogos, uma professora fala da importância do 

“fazer junto”. Assim como Nóvoa (2011), essa professora enxergou a dimensão da coletividade 

dentro do trabalho docente. 

Ainda no que diz respeito às contribuições de Nóvoa (2011), que trago neste estudo com 

o intuito de embasar minhas análises sobre a profissionalidade docente, destaco os credos 

pedagógicos constituídos desde a Escola Nova, sobre os quais o autor lança a problemática dos 

dias atuais: repensar os sentidos da profissão docente e o seu lugar na sociedade contemporânea.  

Ele analisa também o quanto a Educação está cercada pelos modismos que só 

contribuem para o empobrecimento das práticas pedagógicas. Traz a ideia de que a formação 

de professores deve ser construída dentro da profissão e provoca o leitor a uma reflexão acerca 

da pergunta: o que é ser um bom professor? E novamente vejo os anseios dos sujeitos de 

pesquisa refletidos na pergunta feita pelo referido autor. Por vezes alguns deles se questionavam 

sobre serem ou não bons professores. Mas o que de fato faz um sujeito ser um bom ou um mau 

professor? 

Nóvoa (2011) realiza algumas propostas de ação (não enumerativas, mas reflexivas) e, 

dentre elas, me chama a atenção o que o autor nomeou “cultura profissional”. Este termo 

representa os saberes que o professor aprende com seus pares, os professores mais experientes. 
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É através do diálogo com os outros que o sujeito professor vai se constituindo. Dialogando entre 

as ideias do autor e meus pensamentos de pesquisadora, surge em mim uma inquietação: dentro 

dessa cultura, nem tudo que se aprende traz contribuições para a nossa formação de forma 

positiva, há muitas práticas perversas que são passadas aos professores novatos e que 

contribuem para uma inversão das práticas que podem vir a transformar o olhar fragmentado 

que se tem hoje acerca da profissão docente.  

Nóvoa (2011) evidencia também a importância do trabalho coletivo, com seus alunos e 

com seus pares dentro da escola e para além dela, como forma de ocupar o espaço público que 

compete à profissão docente. Apresenta a ideia de que professor é pessoa e pessoa é professor, 

ou seja, não se pode separar professor e sujeito, pois em suas práticas profissionais existem 

posturas pessoais e vice e versa. Para o que o autor chama de "novos alunos", aqueles que não 

querem aprender nos moldes que a escola tem oferecido há séculos, faz-se necessário um 

profissional docente para além do tecnicismo e do cientificismo profissional (NÓVOA, 2011). 

No que se refere à coletividade docente, Nóvoa (2011) faz uma importante ressalva ao 

dizer que coletividade não é uma simples junção de competências individuais. É preciso 

constituir dentro da profissão um corpo coletivo, no qual o ideal coletivo prevaleça sobre as 

questões individuais. Esse coletivo deve ser integrado à cultura docente. Partindo de tais 

contribuições, estabeleço relação com a minha pesquisa ao pensar que a cultura docente está 

impregnada de práticas perversas que impulsionam o professor ao individualismo e isolamento. 

Em contrapartida, há micros coletivos, pequenas parceria entre pares, entre gestão e corpo 

docente, que podem apontar caminhos para se chegar a esse corpo coletivo maior que propõe o 

autor. 

Nóvoa (2011) também fala sobre transformar o discurso da coletividade em um saber a 

ser integrado nas universidades e compartilhado desde os primeiros anos do exercício da 

profissão. Penso então, a partir das contribuições do autor, que muito se fala a respeito do 

professor iniciante que chega e encontra uma escola fragmentada, individualista e isolada, mas, 

e esse professor? Está preparado para atuar na coletividade? Ou ele já vem "armado" para o que 

pensa que irá encontrar? Formadores de professores estão formando docentes corajosos e 

abertos a novas relações ou sujeitos amedrontados, que se preparam para defenderem-se daquilo 

que eles próprios não sabem se irão enfrentar?  

O autor explicita a importância da partilha dos saberes docentes e escolares enquanto 

espaço do diálogo e de coletividade. Explicita que os professores, ao receberem esse novo perfil 

de aluno (que não aprende porque não vê sentido no que lhe ensinam), ou acabam focando seus 

esforços no aluno, e somente nele, ou passam a se preocupar com o conteúdo, deixando de lado 
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todas as demais condições necessárias para que ocorra a aprendizagem. Nas palavras do autor 

"para uns, conta a criança. Para outros, conta o ensino. E nessa dicotomia temos nos perdido, 

esgotando-nos inutilmente" (p. 67).  

Nóvoa (2011) fala sobre a visão voltada para uma ontologia da profissão, ou seja, a 

constituição do que o autor denomina "ser-professor" em um movimento também denominado 

por ele como um "devir profissional".  Afirma que é na escola que se aprende a essência de ser 

professor, nas relações e através das experiências que se desenrolam nesse espaço. Propõe que 

o conhecimento profissional é uma fusão entre teoria, prática e experiência aliada à ação 

profissional dentro e fora da escola. Conclui dizendo que são as pequenas experiências as 

responsáveis por grandes mudanças. O tempo acelerado só faz com que a Educação embarque 

nos modismos pedagógicos. É preciso, segundo o autor, descobrir as transformações que partem 

de dentro de nós, na relação com nossos pares, pois é, nas palavras do autor, "o diálogo com os 

colegas que nos fazem professores" (p. 77).  

 

2.3 Outros olhares: a relação entre profissionalidade e alteridade. 

Meu trabalho parte de uma relação intrínseca entre os conceitos de profissionalidade e 

alteridade na constituição do ser docente. Os autores que trago neste momento me ajudam a 

pensar esta relação: a constituição da profissionalidade a partir do outro, ou seja, a partir das 

relações que o professor iniciante tem com os outros sujeitos da escola (corpo docente, alunos, 

gestão escolar, funcionários, pais) e como ele se forma a partir das marcas deixadas por esses 

sujeitos. 

Cunha (2007) traz importantes contribuições ao se pensar a profissão docente. Ela traça 

um panorama histórico da profissionalização dessa classe. Segundo a autora, a ideia do trabalho 

do professor ancorado numa perspectiva sociopolítica é recente, pois, até meados do século 

XX, esteve presente a visão sacerdótica da docência. Esse olhar parte da história do fazer 

docente, na qual o professor era visto como um portador dos bons costumes. Sua função estava 

ligada à dimensão moral e disciplinadora, excedendo a tarefa da transmissão dos 

conhecimentos. Com a ascensão do positivismo e da ciência moderna, o trabalho do professor 

passou a firmar-se no desenvolvimento cognitivo dos alunos. Entretanto, resquícios da antiga 

visão do trabalho docente foram preservados e o paradigma religioso foi substituído pelo poder 

da ciência. 

Com a democratização dos saberes e a inserção das classes mais baixas no processo de 

escolarização, a profissão perdeu o seu prestígio social e intelectual e o professor começou a 

ser visto como um executor de tarefas condicionadas por livros didáticos e submetidos a 
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avaliações externas. Nos dias atuais, a profissão retoma o foco das investigações em busca da 

valorização social, política e econômica. Segundo a autora: 

 
Mesmo o significativo acúmulo de experiências e investigação sobre o tema 
parece ainda insuficiente para construir indicadores com alguma segurança 
sobre a base epistemológica da profissão. Volta-se hoje a procurar algo mais 
que, em não sendo puramente intuitivo, não descarte formas sensitivas de 
construção da docência (CUNHA, 2007, p. 13). 

 

 Cunha (2007) traz o conceito de profissionalidade como sendo “profissão em ação, em 

processo, em movimento” (p. 14, grifos da autora). Para ela, o professor, enquanto profissional, 

estaria melhor situado no conceito de profissionalidade do que no de profissão, pois ao fazer 

docente cabe sempre o movimento de continuidade, de dinamismo, de processo. O conceito de 

profissionalidade vem se opor à visão histórica do profissional professor tradicional, que se 

assenta em ter no professor um transmissor de conhecimentos social e historicamente 

constituídos. Nessa última perspectiva, a sabedoria seria uma qualidade admirada no docente. 

A fundamentação reside “na lógica organizacional do conteúdo a ser ensinado, suas partes e 

pré-requisitos, sem maiores preocupações com os sujeitos da aprendizagem e o contexto em 

que esta deveria acontecer. O conhecimento, tido como puro reflexo dos objetos, organiza-se 

sem a mediação dos sujeitos” (p.14). 

Para a autora, encontrar alternativas que olhem para o professor a partir de outra 

perspectiva é um desafio para muitos educadores e formadores de professores. Esses 

professores, formadores e pesquisadores ancoram suas produções numa “epistemologia da 

prática que gera um processo de estudo sobre a docência e sobre o pensamento prático do 

professorado, que se caracteriza por ser um pensamento que interpreta, compara, analisa e 

diferencia parcelas da realidade social e educativa” (CUNHA, 2007, p. 15). A autora salienta 

que nessa perspectiva o professor deixa de ser um reprodutor mecânico que aguarda soluções 

de outros profissionais e passa a buscar, na reflexão de sua prática, a resolução para os 

problemas profissionais cotidianos. 

Cunha (2007) também alerta que não podemos cair no risco da prática pela prática, pois 

a teoria tem a sua importância, visto que ela é quem fundamenta a prática docente. Entretanto, 

a mesma não pode “ser entendida como elemento de aplicação linear na prática, como queria a 

perspectiva positivista. A relação da teoria com a prática é sempre mediada pela cultura, e essa 

condição precisa ser percebida pelo professor” (p. 16).  

A autora defende a ideia de que o ensino não pode se prender ao tempo/espaço do local 

onde ele acontece e que é nesse movimento não estático de produção do conhecimento que 
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reside a profissionalidade docente. O professor “não mais representa o tradicional transmissor 

de conhecimentos” (CUNHA, 2007, p. 16). E passa a assumir o que a autora chama de “uma 

nova profissionalidade”, com um caráter mais interpretativo, “sendo uma ponte entre o 

conhecimento sistematizado, os saberes da prática social e a cultura onde acontece o ato 

educativo, incluindo as estruturas sociocognitivas do aluno” (p. 16). 

No presente estudo, trabalhei com um grupo de professores que se propuseram a 

recontar suas experiências e a refletir sobre elas. A profissionalidade, no sentido apresentado 

por Cunha (2007), me dá subsídios para pensar as vivências narradas pelos professores do 

GTED, pois os sujeitos estavam em processo de profissionalização, conforme descrito pela 

autora no conceito de profissionalidade. 

Cunha (2012), em outro artigo, discute especificamente o início da profissionalização 

docente. Nele, a autora dialoga com autores já referenciados neste estudo (TARDIF, 2000; 

MARCELO GARCÍA, 1999; NÓVOA, 2011) e afirma que “a compreensão de que a 

profissionalidade docente se institui como um processo pode favorecer a tomadas de decisões 

referentes ao exercício do magistério” (p. 3). A autora também explicita que diversos países 

europeus, preocupados com os impactos que a docência dos anos iniciais podem trazer à 

Educação, investem em programas e pesquisas que se dispõem a analisar e levantar 

questionamentos a respeito dos problemas dos primeiros anos de exercício da profissão. Ela 

aborda também os programas de tutorias, onde professores experientes orientam os mais 

novatos no exercício da docência. 

Segundo Cunha (2012), esses programas vêm se constituindo como foco de interesse de 

instituições políticas e governamentais. Entretanto, tais medidas precisam estar associadas “à 

compreensão de formação que leve ao empoderamento do novo professor, no sentido de autoria 

de suas práticas no contexto coletivo da instituição em que atua” (p. 7).  

Trago também alguns estudos que me ajudam a pensar o conceito de alteridade, uma 

vez que nos parágrafos anteriores trouxe o conceito de profissionalidade, (CUNHA, 2012) e 

como já explicitado anteriormente, esse estudo tem como objetivo encontrar as marcas de 

alteridade presentes na constituição do sujeito professor, portanto estabelece uma relação entre 

profissionalidade e alteridade. 

Chaluh (2008), a partir de uma perspectiva bakhtiniana, afirma que a alteridade deve ser 

vista como aspecto fundamental de nossa formação. Para a autora, antes de pensarmos na 

construção do conceito de alteridade devemos compreender o que significa exotopia. Para a 

autora, o exotópico se abriga no fato de que “o outro tem a possibilidade de me provocar por 
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estar em um lugar privilegiado, por estar nesse lugar exterior do qual consegue enxergar coisas 

a meu respeito que eu mesma não consigo enxergar” (p. 192).  

 
Ao pensar na alteridade como porto principal, aponto que, como pesquisadora 
e professora, nós nos constituímos na relação com os outros, e que o diálogo 
e a palavra são aspectos que carregam muita força na nossa constituição. 
Nesse sentido, a formação guarda estreita relação com a possibilidade real do 
encontro com o outro, da possibilidade real de abrir os espaçostempos de 
reflexão coletiva na escola para que a palavra surja, para que a professora diga, 
para que a professora fale e, assim, assuma a sua própria formação (CHALUH, 
2008, p. 42, grifos da autora). 

 

Desse modo, considero importante elucidar que essa formação a partir do outro, não é 

algo que reside em mim de maneira pronta. Nem tampouco se encontra pronta no outro. A 

formação surge a partir da relação. É nesse espaço do entre (o outro e eu) que a formação 

acontece a partir da provocação que o outro me faz, e que eu também faço ao outro. Considera-

se que para que haja a compreensão do outro, ele tem que me causar estranheza, ou seja, 

compreender nem sempre está relacionado com a identificação ou a empatia. A existência da 

alteridade está vinculada a um lugar exterior e a uma posição exotópica que me permite 

compreender o outro de uma forma que ele próprio não consegue se compreender (CHALUH, 

2008). 

Chaluh (2008) explicita que após o encontro com o outro, há um retorno a nós mesmos. 

Segundo ela, “retornar sobre nós mesmos implica desenvolver uma atividade que passa 

necessariamente pela possibilidade de explicitar uma nova enunciação a partir das palavras do 

outro” (p. 197). E é nesse retorno que nos formamos. 

Encontro outras importantes contribuições para explicitar a questão do conceito de 

alteridade pelos estudos de Miotello (2012). O autor afirma que somente o outro pode constituir 

o eu. Desse modo, segundo o autor, a concepção de identidade configura-se como uma 

armadilha. A identidade só pode ser constituída a partir da alteridade. Na alteridade há o 

encontro da palavra alheia com a palavra própria, e, no que Miotello (2012) chama de “faísca 

da mudança”, surge uma palavra alheia-própria. 

A partir das contribuições de Chaluh (2008) e Miotello (2012), considero que não 

haveria como pensar a formação a partir somente de mim. Nem somente do outro. A formação 

é dada na relação. E é a partir dessa relação que surgem marcas, marcas de alteridade. Marcas 

que implicam o que é que no encontro com o outro, no diálogo com o outro, esse outro me 

levou a pensar, me levou a dizer, me levou a enunciar. E é isso que este estudo se propõe a 

identificar. 
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Uma das pesquisadoras que adota uma perspectiva bakhtiniana ao estudar a formação 

de professores e, em especial, o processo de como nos tornamos professores, é Fontana (2011). 

A autora apresenta um artigo no qual conta sobre uma pesquisa com alunas que se deparavam 

com distintas visões dadas ao Projeto Político Pedagógico nas escolas em que elas estiveram. 

Fontana (2011) afirma que os sentidos das práticas escolares estão ancorados nas 

condições imediatas de produção e estão organizados de modos distintos dos conhecimentos 

disciplinares de que a atividade da educação formal é constituída. Estes sentidos não são 

sistematizados, não estão escritos, seu modo de organização não é linear e se caracterizam pela 

dificuldade de se traduzir, em palavras, as experiências das quais eles derivam. Nas palavras da 

autora: 

 
Dessa perspectiva, os sentidos sobre a escola, sobre suas práticas, sua 
organização e sobre a legislação que a ordena, de que os sujeitos se 
apropriam e singularizam como próprios, são construídos continuamente 
nas relações sociais ali produzidas e naquelas em que a escola é tematizada, 
seja nas conversas cotidianas, na “media”, nas teorizações estudadas na 
formação inicial na Universidade, etc. (FONTANA, 2011, p. 17, grifos meus).  

 

Encontra-se nesse ponto a centralidade das relações: a alteridade como elemento 

formativo. Como sinaliza a referida autora, aquilo que singularizamos e tomamos como nosso, 

é, de fato, algo que nasceu através do contato com o outro.  

Em outro texto de Fontana (2000), a autora evidencia a importância de observar os 

sujeitos de uma pesquisa enquanto indivíduos singulares, que juntamente com o pesquisador 

constroem o conhecimento no desenrolar da investigação. Faço esta escolha, pois, ainda que 

meu estudo fale sobre a profissão docente no início da carreira, e parta do princípio de que todos 

os professores têm um objetivo que os une (ensinar seus alunos), cada um deles vai se 

constituindo como professor nas relações estabelecidas com os outros. Portanto, a minha aposta 

vem no sentido de querer compreender a singularidade dos processos formativos, desses 

professores, em um determinado contexto histórico. 

Fontana (2000) narra a história de uma ex-aluna dela da universidade, que ao ingressar 

na carreira docente sentiu-se em conflito com o ideal que ela tinha de sua postura profissional. 

A autora nos conta que ao encontrar-se com a professora, esta comentava que não estava 

contente consigo mesma, com sua conduta profissional e isso a estava deixando angustiada. 

Fontana (2000) também realiza uma crítica ao modo como algumas pesquisas tratam a figura 

do professor. A autora questiona certas posturas explicativas sobre o trabalho docente e propõe 

uma mudança de foco, um olhar voltado para as tramas cotidianas e para a efervescência das 
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nossas relações de trabalho a fim de que os explicadores enxerguem as singularidades existentes 

dentro de nossa profissão. Nas palavras de Fontana (2000), “por entre nossa dignidade 

profissional em escombros, tenho procurado me aproximar da banalidade, da insignificância e 

da impunidade de nosso cotidiano de trabalho, buscando, aí, compreender os processos 

singulares de constituição, em nós, do ‘ser profissional’” (p. 104). 

A autora lança mão de algumas questões provocadoras: “como vamos nos constituindo 

na rede de papéis e relações hierárquicas definidas pela organização do trabalho em que essa 

profissão se insere?” (FONTANA, 2000, p. 104), “como esse ‘ser profissional’ vai se 

configurando, de modos singulares e diferenciados, no nosso afrontamento com as tarefas que 

caracterizam o ser professor, compondo possibilidades que, mesmo contraditórias, na vida não 

se excluem?” (p. 104). Ela coloca o leitor diante de uma reflexão acerca do processo de 

constituição docente, que não pode ser normatizado, generalizado, desprezando os eventos 

singulares que se desenrolam nesse movimento de formação profissional no exercício da 

docência. 

Conforme explicitado, Fontana (2000) traz a experiência que viveu com uma professora 

em início da docência, em um encontro que segundo ela foi desencadeador de significações e 

ressignificações tanto para ela quanto para a professora novata. Ela, professora de universidade, 

a outra, professora da Educação Básica que havia sido sua aluna na universidade. No encontro 

com essa professora, a autora relembra de seus primeiros anos como professora: as 

inseguranças, a vontade de trazer o novo, de fazer diferente. Segundo ela: 

 

A professora não está pronta em nós, quando começamos a trabalhar. 
Pensando bem, não está pronta nunca, por mais estáveis, duráveis e 
semelhantes que pareçam ser nossas características como profissionais. Na 
nossa mesmice, pequenas novidades vêm à luz, produtos de sobressaltos e de 
acasos imponderáveis. Às vezes os seguimos delirantes. Outras, esforçamo-
nos, também delirantes, por ignorá-los (FONTANA, 2000, p. 109). 

 

O que se percebe, segundo a autora, é que a função dos professores está atrelada ao fato 

de às vezes estarmos cegos aos processos de compartilhamentos do conhecimento construído 

na relação professor-aluno (FONTANA, 2000). 

Outro ponto levantado pela autora é à busca do professor iniciante por espaços onde ele 

possa contar suas angústias, seus dilemas. Um lugar onde ele possa ser ouvido. E na maioria 

das vezes, ele encontra esses espaços fora da escola. Foi o que aconteceu com a professora que 

a procurou para relatar as dificuldades enfrentadas na relação com uma coordenadora rígida. 

Segundo Fontana (2000), “mais do que ouvir explicações ou sugestões, poder manifestar-se a 



53 
 

respeito do próprio trabalho, reconhecendo-se nele, poder pensá-lo e pensar-se nele, era pelo 

que a jovem professora ansiava e foi isso que a interlocução lhe possibilitou” (p. 111). 

Aos poucos, ambas foram buscando as brechas existentes dentro da postura enrijecida 

da escola onde a professora lecionava, tentando resignificar os sentidos postos. Mas, ao se 

aproximar do final do ano letivo, a professora iniciante percebeu-se em um movimento 

complexo, marcado pela solidão dentro do ambiente escolar.  

Chamou-me atenção no texto de Fontana (2000) a menção às marcas. Apesar dela não 

trazer o conceito de marcas de alteridade, suas considerações guardam estreita relação com o 

mesmo. A autora nos fala de como as marcas dos embates que acontecem na escola, na relação 

com o outro são fortes, são marcas que ficam em nós e que muitas vezes não nos damos conta, 

pois, como afirma a autora, nós, “empenhados que estamos em trabalhar e garantir nosso 

trabalho, em sermos aceitos, em acertar...” (p. 117), passamos a não valorizar as marcas e nem 

ao menos refletir sobre elas. Mas elas estão presentes, em nossa postura, em nossas palavras, 

em nosso olhar sobre a escola e o sobre o lugar que ocupamos nela.  

Este estudo, que tem como objetivo geral analisar as marcas de alteridade presentes no 

início do exercício da profissão docente, orienta-se por essa gama de autores que, embora 

apresentem diferentes focos, contribuem para a fundamentação do meu pensamento, tendo 

como essência a constituição docente a partir da relação com os outros sujeitos. 

 

2.4 As marcas de alteridade: o formar-se a partir do outro. 

Para compor as bases estruturais de análise dos dados produzidos para esse estudo, parto 

do conceito de provoca-ação desenvolvido por Chaluh (2009) ao realizar uma pesquisa com 

professoras de uma escola no município de Campinas. Segundo a autora, a partir de um 

questionamento feito por uma das professoras acerca do lugar em que ocuparia na escola, foi 

possível que ela – Chaluh - se formasse como pesquisadora. A professora questionou se ela 

seria pesquisadora ou colaboradora durante o tempo da pesquisa, o que foi uma provoca-ação 

para ela, a pesquisadora, fazendo com que repensasse o seu lugar de pesquisadora na escola. 

Assim, Chaluh (2009) nos traz o conceito de provoca-ação, baseando-se na trilogia “pesquisa-

alteridade-formação”, ao dizer que o outro atua na relação como desencadeador de um processo 

formativo. Desse modo, no encontro com outro, sinto-me provocado por palavras, olhares, 

gestos, e quando retorno a mim busco a reflexão a partir dessa provoca-ação, ou seja, eu ajo, 

penso, enuncio uma contrapalavra a partir daquilo que me foi provocado pelo outro no encontro. 
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Uso como ponto de partida o conceito de provoca-ação (CHALUH, 2009) e vou um 

pouco além ao pensar que a partir dessa provoca-ação do outro, marcas surgem. Marcas de 

alteridade. Marcas que me permitem a reflexão e uma possível formação. 

Pretendi, ao analisar o meu material de pesquisa, identificar pistas que me levassem a 

essas marcas de alteridade. Marcas deixadas pelos outros com os quais os sujeitos de pesquisa 

se relacionaram em seus primeiros anos de prática docente nos contextos educativos formais e 

não formais.  

 Chaluh (2008), ao se deparar com a fala provocativa de uma das professoras com quem 

se relacionou em sua pesquisa de doutorado, percebeu que “o outro se apresenta como uma 

possibilidade para eu começar a refletir sobre mim” (p. 192). A autora apresenta alguns e-mails 

trocados com uma das professoras participantes de sua pesquisa. Nos excertos apresentados, é 

perceptível a valorização que as professoras dão ao olhar da pesquisadora, um olhar de fora da 

escola. Chamou-me atenção um trecho em que a professora Mônica, em sua escrita, afirma que 

“a dinâmica da escola e da vida acabam promovendo na gente um esquecimento daquilo que é 

significativo” (CHALUH, 2008. p. 193). A partir dessa fala, questiono: a dinâmica da escola 

não é constituída de relações?  

Penso que é nesse movimento que reside a relação enquanto provoca-ação.  Só o olhar 

exotópico da pesquisadora foi capaz de ver o que a professora do lugar dela não conseguia 

perceber. E a professora, ao ler a carta da pesquisadora, foi provocada a refletir, a repensar 

como poderia ser possível alguém “de fora” enxergar aquilo que ela, que sempre esteve naquele 

contexto, não conseguia enxergar. Desse modo, “a formação pode ser discutida como uma 

relação de provoca-ação que possibilita o retorno sobre nós mesmos, onde o outro aparece 

como desencadeador desse processo...” (CHALUH, 2008, p. 194). No caso citado, o outro era 

a professora pesquisadora. Destaco aqui que esse olhar exotópico não é “propriedade” dos 

pesquisadores por serem “externos” à escola, mas se dá sempre e em qualquer situação onde de 

fato aconteça o encontro com o outro. 

O que importa salientar é que depois de provocados pela ação, pelas palavras ou até 

mesmo pelo silêncio do outro, regressamos a nós. Esse retorno, como aponta Chaluh (2008), 

são palavras que “ecoam em nós”, e “nós refletimos a partir desse ‘eco’, dessa voz que ganha 

força dentro em nosso interior e para a qual precisamos enunciar uma palavra outra” (p. 197). 

Como explicita a autora, no momento em que temos essa palavra outra para contrapor, já 

estamos transformados, transformados em sujeitos outros ou enriquecidos como sujeitos.  

Como apontado por Fontana (2000), nas relações com outros dentro do ambiente escolar 

é que estas marcas se constituem. Aqui trago o conceito de marcas de alteridade, ou seja, 
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marcas que surgem em mim a partir da provoca-ação do outro. Afirmo novamente que minha 

pesquisa buscou analisar as marcas presentes no início do exercício da profissão docente com 

a finalidade de identificar como as mesmas podem contribuir para a constituição do professor. 

Desse modo, neste trabalho dialogam dez histórias de vida pessoal e vida profissional, cada 

uma delas com sua singularidade. Mas, a partir das entrevistas coletivas (KRAMER; SOUZA; 

2003), essas histórias se cruzaram, e foi possível estabelecer sentido e acabamento às vivências 

iniciais da docência desses dez professores. Das relações estabelecidas por esses sujeitos, no 

contexto de trabalho, surgiram marcas, marcas de alteridade. 

No próximo capítulo, proponho-me a explicitar como se deu a constituição do GTED e 

trazer os retratos dos dez professores participantes do grupo.  
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CAPÍTULO III: A CONSTITUIÇÃO DO GTED E OS PROFESSORES 

PARTICIPANTES. 

 
Neste capítulo pretendo explanar como se deu a constituição do GTED - Grupo de Troca 

de Experiências Docentes - e trazer uma descrição do perfil de cada um dos participantes a fim 

de contextualizar o leitor deste trabalho acerca do lugar de onde cada um dos dez professores 

fala. Como aponta Freitas (2002), ao falar da abordagem sócio-histórica de pesquisa, o sujeito 

deve ser percebido em sua singularidade. Entretanto, não se pode perder de vista o contexto 

histórico-social em que esse sujeito está inserido. É com base nessa ideia - de que para se 

compreender o texto é necessário conhecer o contexto - que descrevo algumas características 

dos professores participantes do GTED. 

Como explicitado no capítulo I, a minha vontade de pesquisar o início da carreira 

docente surgiu da experiência da troca de e-mails entre meus colegas de turma do curso de 

Pedagogia, e-mails que traziam narrativas acerca de suas primeiras vivências em sala de aula. 

Em 2011, quando ingressei no Programa de Pós Graduação em Educação da UNESP de Rio 

Claro como mestranda, submeti um anteprojeto que tratava da temática do início da 

profissionalização docente. Porém, o que me propunha a realizar naquele momento era a análise 

de escrita de memoriais, material este cuja escrita seria solicitada aos professores participantes 

do grupo que trocavam e-mails. Entretanto, logo na primeira reunião de orientação, me foi 

sugerido retomar a ideia nascida no próprio grupo virtual de compor um grupo de troca de 

experiências entre professores em início da docência e que este grupo fosse meu campo de 

pesquisa.  

Nesse mesmo encontro, definimos como se configuraria o GTED e as perspectivas 

teórico-metodológicas da pesquisa. Definiu-se que método de produção dos dados mais 

adequado ao que eu buscava com a constituição do grupo eram as entrevistas coletivas 

(KRAMER; SOUZA, 2003), pois as mesmas têm por característica promover o diálogo e a 

troca de experiências de forma mais intensa, na medida em que os participantes podem 

questionar uns aos outros e complementar a fala do outro com algo que julgam ser relevante. 

 

3.1 Do espaço virtual ao espaço real: a constituição do GTED. 

Definimos, portanto, que, para o campo da pesquisa, eu resgataria a ideia de constituir 

um grupo de professores iniciantes. Após a definição dos caminhos que esta pesquisa iria trilhar 

(perspectiva de pesquisa, instrumentos de produção e análise dos dados), reformulei o projeto 

inicial, incluindo as alterações, e submeti o projeto ao comitê de ética da universidade.  
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O comitê de ética tem a função de avaliar os possíveis riscos que uma determinada 

pesquisa possa trazer a seus participantes. Uma das exigências desse comitê é que seja entregue 

aos sujeitos da pesquisa um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), documento 

no qual deve constar um convite formal para a participação voluntária na pesquisa, bem como 

os possíveis riscos que esta pesquisa poderá trazer ao sujeito. No texto do termo, declarei que 

os riscos da pesquisa seriam no sentido do constrangimento e que o sigilo seria garantido caso 

fosse de vontade do participante. O documento continha também o local de realização dos 

encontros, a UNESP de Rio Claro. 

Com a aprovação do comitê de ética, iniciei o contato com os professores que faziam 

parte do grupo de troca de e-mails a fim de convidá-los a participarem do GTED. Esse grupo 

virtual era composto de dezenove professores iniciantes, que lecionavam em escolas públicas 

e/ou privadas das regiões de Rio Claro e Piracicaba. Antes de enviar um convite formal ao 

grupo, defini alguns critérios para a participação no GTED: 

 

� Ser professor (a) há menos de cinco anos ou estar na graduação, mas atuando 

como educador (com remuneração); 

� Lecionar na rede pública ou particular de ensino; 

� Trabalhar com Educação Formal ou Não-Formal; 

� Ter disponibilidade de participar dos encontros com data pré-definida; 

� Aceitar as condições do TCLE; 

� Ter nível superior (em andamento ou concluído);  

� Lecionar na Educação Básica (qualquer um dos três níveis: Infantil, 

Fundamental e Médio); 

 

É notável a amplitude dos critérios, entretanto foi preciso que permanecessem deste 

modo devido à heterogeneidade que o grupo virtual apresentava. Eram professores dos mais 

diferentes segmentos, com formações distintas e currículo profissional diversificado também. 

Daí a necessidade de definir os critérios de modo que fossem amplos e que pudessem abarcar 

o maior número possível de professores dentro desse grupo que já era pequeno. No convite 

informal (antes de ser enviado o convite formal), solicitei aos convidados que não pudessem 

participar, mas conhecessem algum colega que se encaixasse nos critérios, o favor de enviar 

meu contato a essa pessoa para uma apresentação das intenções da pesquisa. 

Após uma primeira conversa informal, na qual apresentei as intenções de pesquisa e 

tentei definir três opções de dia e horário para a realização dos encontros do GTED, eu enviei 
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um e-mail individual para cada um dos dezenove endereços que havia no grupo. O conteúdo 

era o mesmo, salvo mudanças textuais com relação ao gênero (masculino ou feminino). Abaixo 

trago o conteúdo desse e-mail, que foi enviado com o título “um convite mais que especial” aos 

dezenove professores que participavam do grupo de troca de e-mails. 

 

E-mail “um convite mais que especial” - primeiro semestre de 2011. 
Olá querido (a) amigo (a) [nome do professor/professora], tudo bem? 
 Venho por meio deste fazer-lhe um singelo convite: Você gostaria de ser sujeito de minha pesquisa 
para o mestrado? Calma, calma, eu explico! 
Você se lembra daqueles e-mails que trocamos ano passado, relatando nossas angústias e conquistas 
no primeiro ano de prática docente? Então, aqueles depoimentos me serviram de inspiração para a 
escrita de uma dissertação no qual o foco é exatamente as experiências do professor em seu primeiro 
ano de prática docente. 
Como seria sua participação: pretendo formar um grupo para falarmos de tudo o que foi possível (e o 
que for impossível também). Sem regras, sem roteiros, sem textos de apoio. 
Se acaso alguém conseguir elencar alguma coisa que leu, tudo bem, mas nada imposto. 
Penso em realizar sete reuniões ao decorrer do ano de 2011, cada uma com duas horas de duração. A 
gravação desses encontros resultaria em meu material de análise. As datas serão estabelecidas de 
acordo com a disponibilidade dos participantes (na medida do possível claro). 
 Sua participação é para mim de extrema importância para que minha dissertação tenha sucesso. Mas 
compreenderei caso não possa ou não se sinta a vontade para participar. 
  
Desde já agradeço, e fico no aguardo de uma resposta sua. 
Pamela.  

 

Dos dezenove professores que participavam das trocas de e-mails, doze responderam 

que teriam interesse em participar do GTED. Desse modo, enviei um segundo e-mail indicando 

quais dias seriam possíveis para a realização da pesquisa. Assim como o primeiro, esses e-mails 

foram enviados individualmente, mas possuíam o mesmo conteúdo. Abaixo o conteúdo do e-

mail. 

 

Tréplica ao e-mail “um convite mais que especial” - primeiro semestre de 2011. 
Querido (a) amigo (a) [nome do professor/professora]! 
Fiquei muito feliz em receber sua resposta aceitando meu convite para participar da minha pesquisa 
de Mestrado! Como já disse anteriormente sua participação é de fundamental importância para a 
minha pesquisa. Mando em anexo um cronograma piloto com as possíveis datas de realização dos 
encontros, são quatro opções: 
Às terças-feiras; ou às quintas-feiras; ou às sextas-feiras; ou ainda aos sábados; 
Por favor, me envie desses dias qual você estaria disponível para participar do grupo de pesquisa. 
Aguardo sua resposta. Um grande beijo 
Pamela 
 

Como dito anteriormente, doze professores haviam manifestado interesse em participar 

do GTED dos dezenove que faziam parte do grupo virtual. A esses doze, juntaram-se mais cinco 

professoras que foram convidadas através dos participantes do grupo virtual, formando-se 
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assim, a princípio, um grupo de dezessete pessoas. Desses dezessete, nove escolheram os 

sábados de manhã como a melhor opção de dia para a realização dos encontros, e os outros se 

dividiram entre as outras opções de data e horário. Desse modo, eu informei aos demais sobre 

a escolha da maioria e combinei com os nove professores que os encontros seriam aos sábados, 

das 09h às 11h na sala quatorze do prédio do IB da UNESP de Rio Claro. Falo em nove 

professores, pois a décima participante sou eu mesma, que, como já dito anteriormente, atuei 

no GTED como pesquisadora/coordenadora e também como professora iniciante. Desse modo, 

dos dez participantes do GTED, seis eram participantes do grupo virtual e quatro foram 

convidadas pelos professores do referido grupo. 

Abaixo segue um quadro da configuração geral do GTED 

ORGANIZAÇÃO DOS DADOS GERAIS DO GTED 
SEXO 

MASCULINO 1 
FEMININO 9 
TOTAL 10 

ANO DE EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA 
PRIMEIRO 4 
SEGUNDO 5 
TERCEIRO 0 
QUARTO 0 
QUINTO 0 
SEXTO 1 
TOTAL 10 

INSTITUIÇÃO ONDE ESTEVE INSERIDO 
EDUCAÇÃO FORMAL 6 
EDUCAÇÃO NÃO-FORMAL 4 
TOTAL 10 

MODALIDADE DE ENSINO QUE LECIONAVA 
INFANTIL E FUNDAMENTAL I 8 
FUNDAMENTAL II E ENSINO MÉDIO 2 
TOTAL 10 

JORNADA DE TRABALHO 
ÚNICA (um período) 6 
DUPLA (dois períodos) 4 
TOTAL 10 

Quadro 1 - Características do GTED 

 

Quando realizei esse levantamento para compor o quadro, a fim de, a partir dele, pensar 

nas análises dos dados produzidos pelo grupo, é que tive a real dimensão da heterogeneidade 

que o GTED apresentava. Era como se um pouco de cada segmento da profissão docente 
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estivesse representado no grupo: professores de Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II e 

Ensino Médio; professores que atuam na escola e outros que atuam em instituições de educação 

não formal; professores que estão na pós-graduação e alguns que se dedicam à atividade 

docente; professores com jornada única e outros com jornada dupla de trabalho.  

 

3.2 Os sujeitos da pesquisa: os participantes do GTED. 

Como explicitado anteriormente, adoto nesse trabalho uma metodologia de pesquisa 

centrada na relação outro-eu, na qual o pesquisador também é parte integrante, o conhecimento 

é constituído em uma relação dialógica entre os sujeitos que dela participam, a singularidade é 

vista como uma instância do coletivo e, para se compreender o texto, é necessário conhecer o 

contexto, ou seja, o lugar de onde falam os sujeitos pesquisados e o pesquisador. No capítulo I, 

trouxe parte da minha história de vida, um memorial que contou um pouco de como a minha 

vida foi marcada por professores inesquecíveis, que de certo modo contribuíram para a minha 

formação enquanto professora. 

Apresento, nesse momento, o perfil de cada um dos dez participantes do GTED com o 

intuito de contextualizar o lugar de onde cada um desses sujeitos fala. Acredito que com essa 

caracterização será mais fácil compreender os diálogos dos participantes do grupo. Pretendo 

seguir uma ordem alfabética para apresentar os sujeitos, lembrando que estes são nomes 

fictícios (exceto o meu), para que se mantenha em sigilo a identidade dos participantes no 

tocante à divulgação do conteúdo dos áudios extraídos dos encontros do GTED bem como de 

suas produções textuais, realizadas durante os encontros. Vale lembrar que os encontros do 

GTED aconteceram no decorrer do ano de 2011. Segue abaixo os perfis de cada um dos 

participantes do grupo. 

 

 
Figura 2 

Professor Abner8 
 

Sexo Masculino. 
Data de Nascimento 13/11/1980. 
Formação Licenciatura Plena em Pedagogia. 
Instituição UNESP Rio Claro. 

                                                 
8 Os desenhos foram adicionados aos perfis com o intuito de facilitar, ao leitor desse estudo, a construção do corpo 
de participantes do GTED; são utilizados também como recurso para estabelecer relação entre as informações 
contidas no perfil com os excertos das falas dos sujeitos que constarão no capítulo IV. Explicito que as 
características dos desenhos não estabelecem, necessariamente, relação com a fisionomia real dos sujeitos 
participantes. 
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Ano de Conclusão do Curso 2009. 
Início da carreira docente 2010. 

Nível de escolaridade 
Mestrado em Educação (em andamento, desde 2012) pela USP – 
São Paulo. 

Professor de Ensino Fundamental I – séries iniciais. 
Lecionou/leciona em Escola da rede municipal de Rio Claro (caráter efetivo). 

Durante a graduação 
Trabalhou como auxiliar administrativo na Secretaria de 
Educação de Rio Claro e posteriormente como assistente em 
administração na UFSCAR. 

Em 2010 lecionou para 
Uma 4°série (ensino fundamental de 8 anos) no período da 
manhã. 

Em 2011 lecionou para 
Um 4°ano no período da manhã e uma sala multisseriada (4° e 
5° ano) no período da tarde. Eram escolas diferentes. 

Em 2012 lecionou para 
Um 5°ano no período da manhã (deixou um período devido a 
concomitância com o mestrado). 

Em 2013 leciona para Um 5°ano no período da manhã. 
Quadro 2 – Retrato professor Abner 

 

 
Figura 3 

Professora Andreza 
 

Sexo Feminino. 
Data de Nascimento 30/08/1988. 
Formação Curso de Graduação em Pedagogia 
Instituição Faculdades Integradas Claretianas Rio Claro. 
Ano de Conclusão do Curso 2010. 
Início da carreira docente 2009 (lecionava e fazia graduação concomitantemente). 
Nível de escolaridade Superior completo (Pedagoga). 
Professora de Educação Infantil e Ensino Fundamental – séries iniciais 

Lecionou/leciona em 

Inicialmente em escolas particulares de Educação Infantil; 
posteriormente na rede municipal de Cordeirópolis; atualmente 
na rede municipal de Rio Claro (todos em caráter contratual, ou 
seja, sem concurso efetivo). 

Durante a graduação 
Trabalhou em escolas particulares de Educação Infantil de Rio 
Claro (onde não se exige conclusão do curso de graduação). 

Em 2009 lecionou para Um maternal I em escola particular de Educação Infantil. 
Em 2010 lecionou para Um maternal I em escola particular de Educação Infantil. 

Em 2011 lecionou para 
Um maternal I de uma escola da rede municipal de 
Cordeirópolis (contratada). 

Em 2012 lecionou para 

Em um 1° ano em uma escola da rede municipal de 
Cordeirópolis (contratada). E em um infantil I de uma escola da 
rede municipal de Rio Claro (contratada). Exercia dupla jornada 
de trabalho. 

Em 2013 leciona para 
Em um berçário II de uma escola da rede municipal de 
Piracicaba (contratada) em jornada única (um período). 

Quadro 3 – Retrato professora Andreza 
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Figura 4 

Professora Brenda 
 

Sexo Feminino. 
Data de Nascimento 08/11/1990. 
Formação Licenciatura Plena em Pedagogia. 
Instituição UNESP Rio Claro. 
Ano de Conclusão do Curso 2012. 
Início da carreira docente 2010 (lecionava e fazia graduação concomitantemente). 

Nível de escolaridade 
Mestrado em Educação (em andamento, desde 2013) pela 
UNESP – Rio Claro. 

Professora de Projeto9; Ensino Fundamental – séries iniciais. 

Lecionou/leciona em 

Inicialmente em Projetos de reforço; posteriormente deixou o 
projeto para dedicar-se ao curso de graduação; retornou ao 
projeto em 2012; no início de 2013 foi atuou como professora 
auxiliar em uma escola particular da cidade de Araras e 
atualmente é professora da rede estadual – séries iniciais 
(efetiva). 

Durante a graduação 
Trabalhou em um Projeto (ONG) de reforço escolar – era 
contratada como estagiária, mas assumia turmas de 25 alunos 
sozinha; 

Em 2010 lecionou para 
Em um projeto de reforço escolar em uma ONG da cidade de 
Araras. 

Em 2011 lecionou para 
No mesmo projeto de reforço escolar em uma ONG da cidade de 
Araras (a partir do 2° semestre). 

Em 2012 lecionou para 
Dedicou-se aos estudos apenas – foi bolsista do Núcleo de 
Ensino da UNESP de Rio Claro 

Em 2013 leciona para 
No início do ano atou como auxiliar docente em uma escola da 
rede particular de ensino; atualmente está com um 3° ano da 
rede estadual lotada na cidade de Araras. 

Quadro 4 – Retrato professora Brenda 

 

 
Figura 5 

Professora Jane 
 

Sexo Feminino. 
Data de Nascimento 26/03/1989. 
Formação Licenciatura Plena em Pedagogia. 
Instituição UNESP Rio Claro. 
Ano de Conclusão do Curso 2010. 
Início da carreira docente 2011. 

Nível de escolaridade 
Mestrado em Educação (em andamento, desde 2011) pela 
UNESP – Rio Claro. 

                                                 
9 Projetos são programas de Educação não-formal oferecidos à comunidade através de ONG ou do próprio poder 
público. Nesse estudo os projetos em que os professores atuavam objetivavam a formação para cidadania. 
Entretanto, era comum eles tentarem complementar os conhecimentos aprendidos na escola através da prática de 
reforço escolar. 
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Professora de Ensino Fundamental – séries iniciais. 

Lecionou/leciona em 
Inicialmente na rede municipal de Cordeirópolis (contratada); 
atualmente atua na rede municipal de Rio Claro – Ensino 
Fundamental – EJA I (efetiva) 

Durante a graduação Dedicou-se aos estudos – Foi bolsista FAPESP. 

Em 2011 lecionou para 
Em um 3° ano da rede municipal de Cordeirópolis (em regime 
contratual); no segundo semestre exonerou do cargo para 
dedicar-se ao mestrado (recebeu financiamento CAPES). 

Em 2012 lecionou para Dedicou-se aos estudos apenas – foi bolsista CAPES 
Em 2013 leciona para Em um EJA I da rede municipal de Rio Claro (efetiva). 

Quadro 5 – Retrato professora Jane 

 

 
Figura 6 

Professora Júlia10 
 

Sexo Feminino. 
Data de Nascimento 09/04/1973. 
Formação Licenciatura Plena em Pedagogia. 
Instituição UNESP Rio Claro. 
Ano de Conclusão do Curso 2012. 
Início da carreira docente 2006. 
Nível de escolaridade Superior completo (Pedagoga). 
Professora de Teatro – Ensino Infantil, Fundamental I e II e Médio. 
Lecionou/leciona em Em Projetos (ONG) e na rede particular de Rio Claro. 

Durante a graduação 
Atuou como professora de teatro na rede particular de Rio Claro 
(em jornada dupla, em escolas diferentes); também em projetos 
vinculados a ONG de Rio Claro (remunerados). 

Em 2006 lecionou para Em um projeto vinculado a uma ONG na cidade de Rio Claro. 
Em 2007 lecionou para Em um projeto vinculado a uma ONG na cidade de Rio Claro. 

Em 2008 lecionou para 
Ensino Infantil, Fundamental I e II e Médio de duas Escolas 
particulares e em um projeto vinculado a uma ONG na cidade de 
Rio Claro. 

Em 2009 lecionou para 
Ensino Infantil, Fundamental I e II e Médio de duas Escolas 
particulares de Rio Claro. 

Em 2010 lecionou para 
Ensino Infantil, Fundamental I e II e Médio de duas Escolas 
particulares de Rio Claro. 

Em 2011 lecionou para 
Ensino Infantil, Fundamental I e II e Médio de duas Escolas 
particulares de Rio Claro. 

Em 2012 lecionou para 
Ensino Infantil, Fundamental I e II e Médio de uma Escola 
particular de Rio Claro. 

Em 2013 leciona para 
Ensino Infantil, Fundamental I e II e Médio de uma Escola 
particular de Rio Claro. 

Quadro 6 – Retrato professora Júlia 

 

                                                 
10 Júlia, no momento da realização dos encontros do GTED encontrava-se em seu 6º ano como professora, não 
sendo assim, considerada uma professora iniciante. Entretanto a pedido dela, permiti sua frequência no grupo, pois 
como a mesma disse “foram seis anos de trabalhos pequenos, projetos de curta duração, então se pensarmos em 
tempo em exercício, me considero uma professora iniciante”. 
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Figura 7 

Professora Karla 
 

Sexo Feminino. 
Data de Nascimento 08/09/1987. 
Formação Licenciatura em Letras. 
Instituição UNESP Assis. 
Ano de Conclusão do Curso 2009. 
Início da carreira docente 2010. 

Nível de escolaridade 
Mestrado em Educação (em andamento, desde 2011) pela 
UNESP – Rio Claro. 

Professora de Língua Portuguesa – Ensino Fundamental II , Médio e EJA II 

Lecionou/leciona em 

Ensino Fundamental II e Médio - primeiramente em caráter 
contratual na rede estadual de São Paulo, lotada em Tarumã; 
posteriormente atou também no Ensino Fundamental II e Médio 
em caráter efetivo na rede estadual de São Paulo, lotada em Rio 
Claro; atualmente no Ensino Fundamental II e EJA II em caráter 
efetivo na rede municipal de Campinas. 

Durante a graduação 

Dedicou-se aos estudos. Foi bolsista FAPESP. No segundo e 
terceiro ano da graduação atuou como estagiária (estágio não 
obrigatório - remunerado) em uma escola da rede pública de 
Assis, estágio vinculado a um programa de iniciação à docência.

Em 2010 lecionou para 
Em turmas de Ensino Fundamental II e Médio de uma escola da 
rede estadual de Tarumã (contratada). 

Em 2011 lecionou para 
Em turmas de Ensino Fundamental II e Médio de uma escola da 
rede estadual de Rio Claro (efetiva). 

Em 2012 lecionou para 

Em turmas de Ensino Fundamental II e Médio de uma escola da 
rede estadual de Rio Claro (efetiva). A partir de setembro em 
Ensino Fundamental II e EJA II em uma escola da rede 
municipal de Campinas (efetiva). 

Em 2013 leciona para 
Em turmas de Ensino Fundamental II e EJA II em uma escola da 
rede municipal de Campinas (efetiva). 

Quadro 7 – Retrato professora Karla 

 

 
Figura 8 

Professora Kátia 
 

Sexo Feminino. 
Data de Nascimento 04/11/1983. 
Formação Licenciatura Plena em Pedagogia. 
Instituição UNESP Rio Claro. 
Ano de Conclusão do Curso 2009. 
Início da carreira docente 2010. 

Nível de escolaridade 
Pós Graduação (em andamento, desde 2013) pela USP/ 
UNIVESP – São Paulo. 

Professora de Ensino Infantil e Fundamental I. 
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Lecionou/leciona em 
Primeiramente em uma creche da rede particular de Araras 
como monitora; atualmente atua como professora de Ensino 
Fundamental I em uma escola particular de Araras. 

Durante a graduação Dedicou-se aos estudos. 

Em 2011 lecionou para 
Em um 1° ano do Ensino Fundamental em uma escola particular 
de Araras. 

Em 2012 lecionou para Um 3° ano em uma escola particular de Araras. 

Em 2013 leciona para 
Em um maternal I em uma escola particular de Araras e em um 
3° ano em uma escola particular de Araras (escolas diferentes 
em jornada dupla). 

Quadro 8 – Retrato professora Kátia 

 

 
Figura 9 

Professora Maria 
 

Sexo Feminino. 
Data de Nascimento 16/01/1987. 
Formação Licenciatura Plena em Pedagogia. 
Instituição UNESP Rio Claro. 
Ano de Conclusão do Curso 2009. 
Início da carreira docente 2008. 

Nível de escolaridade 
Mestrado em Educação (em andamento desde 2011) pela 
UNICAMP – Campinas. 

Professora de Projetos. 
Lecionou/leciona em Projetos vinculados a duas ONG da cidade de Rio Claro. 

Durante a graduação 
Dedicou-se aos estudos. E em 2008 iniciou suas atividades nas 
ONG (remunerado). 

Em 2008 lecionou para 
Projetos vinculados a duas ONG em Rio Claro, neles ela atuava 
com uma sala de reforço escolar e educação para cidadania, 
trabalhando temas transversais. 

Em 2009 lecionou para 
Projetos vinculados a duas ONG em Rio Claro, neles atuava com 
uma sala de reforço escolar e educação para cidadania, 
trabalhando temas transversais. 

Em 2010 lecionou para 
Tornou-se coordenadora dos dois projetos, atuando tanto na 
sala de reforço quanto na supervisão pedagógica das referidas 
instituições. 

Em 2011 lecionou para Deixou o trabalho nos projetos para dedicar-se ao mestrado 

Em 2012 lecionou para 
Dedicou-se aos estudos. Foi bolsista CAPES e posteriormente 
FAPESP. 

Em 2013 leciona para Retornou a uma das ONG no cargo de coordenação novamente. 
Quadro 9 – Retrato professora Maria 

 

 
Figura 10 

Professora Michele 
 

Sexo Feminino. 
Data de Nascimento 30/05/1988. 
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Formação Licenciatura Plena em Pedagogia. 
Instituição UNESP Rio Claro. 
Ano de Conclusão do Curso 2009. 
Início da carreira docente 2010. 

Nível de escolaridade 
Mestrado em Educação (concluído em 2013) pela UFSCAR –São 
Carlos. 

Professora de Educação Infantil e Ensino Fundamental – séries iniciais. 

Lecionou/leciona em 

Educação Infantil da rede municipal de Piracicaba (efetiva); 
posteriormente em Ensino Fundamental I na rede municipal de 
Limeira (efetiva); atualmente é professora de Ensino Fundamental I 
no SESI de Rio Claro (efetiva). 

Durante a graduação Dedicou-se aos estudos. Foi bolsista PROEX. 

Em 2010 lecionou para 
Um maternal I em uma escola da rede municipal de Piracicaba. No 
segundo semestre exonerou desse cargo e assumiu uma 4° série do 
Ensino Fundamental I de uma escola da rede municipal de Limeira. 

Em 2011 lecionou para 
Um 1° ano de Ensino Fundamental I da rede pública de Limeira; no 
segundo trimestre exonerou do cargo para dedicar-se ao mestrado. 

Em 2012 lecionou para Dedicou-se aos estudos (foi bolsista FAPESP). 

Em 2013 leciona para 
Um 1° ano de Ensino Fundamental I do SESI de Rio Claro (em 
jornada de 40 horas semanais). 

Quadro 10 – Retrato professora Michele 

 

 
Figura 11 

Professora Pamela 
 

Sexo Feminino. 
Data de Nascimento 24/09/1983. 
Formação Licenciatura Plena em Pedagogia. 
Instituição UNESP Rio Claro. 
Ano de Conclusão do Curso 2010. 
Início da carreira docente 2011. 

Nível de escolaridade 
Mestrado em Educação (em andamento desde 2011) pela 
UNESP Rio Claro. 

Professora de 
Projeto, Informática, Ensino Fundamental – séries iniciais e EJA 
I (Educação Especial). 

Lecionou/leciona em 

Projeto de contraturno escolar vinculado à prefeitura municipal 
de Cordeirópolis (contratada); posteriormente ingressou em um 
Projeto vinculado a prefeitura municipal de Rio Claro 
ministrando aulas de informática (contratada); em seguida 
assumiu o cargo de auxiliar docente no SESI Rio Claro (efetiva); 
atualmente leciona no Ensino Fundamental I de uma escola da 
rede municipal de Rio Claro. 

Durante a graduação 
Trabalhou em uma indústria em Rio Claro como operadora de 
Produção. 

Em 2011 lecionou para 

Um projeto vinculado à prefeitura municipal de Cordeirópolis 
(contratada). Nesse protejo era responsável por uma sala 
multisseriada de 23 alunos. Ministrava conteúdos de Educação 
para Cidadania e temas transversais no contraturno escolar.

Em 2012 lecionou para 
Turmas do 1° ao 5° ano do Ensino Fundamental I ministrando 
aulas de informática em um projeto vinculado a prefeitura 
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municipal de Rio Claro (contratada); No segundo trimestre 
exonerou desse cargo e assumiu o cargo de auxiliar docente no 
SESI Rio Claro (efetivo). Nesse cargo atuava substituindo 
professores da unidade em todas as turmas do Ensino 
Fundamental I, II e Ensino Médio. 

Em 2013 leciona para 

Em um 5° ano do Ensino Fundamental I da rede municipal de 
Rio Claro (efetiva) e em uma sala de EJA I de Educação 
Especial em uma escola da rede municipal de Rio Claro 
(contratada); no segundo trimestre exonerou do cargo na EJA I 
para se dedicar a conclusão do mestrado. 

Quadro 11 – Retrato professora Pamela 

 

Trouxe acima as fichas descritivas, caracterizando o percurso profissional de cada um 

dos dez participantes do GTED. Este foi um grupo bastante heterogêneo, composto tanto por 

professores de Ensino Fundamental I, quanto por uma professora de Língua Portuguesa no 

Ensino Fundamental II e no Ensino Médio, Karla. Grande parte dos sujeitos cursaram 

universidades públicas, com exceção de Andreza, que realizou sua graduação em faculdade 

particular. Kátia, Andreza e Michele experimentaram a modalidade de Educação Infantil. Júlia, 

Maria, Brenda e Pamela trabalharam com Educação não formal. Abner era o único homem do 

grupo. Júlia era professora de teatro. Essa diversidade de histórias de vida e de percursos 

profissionais trouxe ao GTED um sentido ainda maior na construção do conhecimento. Ainda 

que fossem provenientes de histórias singulares, contadas por sujeitos também singulares, as 

experiências narradas encontravam-se umas com as outras, enriquecendo ainda mais os 

diálogos produzidos no grupo.  

 

3.3 Meu lugar de pesquisadora – sensações. 

Atuar no GTED como coordenadora-pesquisadora do grupo e ao mesmo tempo 

participar das discussões como professora iniciante, foi uma grande responsabilidade. Assumir 

essa multiplicidade de lugares me trouxe, a princípio, certa insegurança. O meu desejo era que 

as questões hierárquicas fossem minimizadas no decorrer das entrevistas coletivas (KRAMER; 

SOUZA, 2003), mas antes de iniciar os encontros fiquei na dúvida se os sujeitos falariam o que 

realmente queriam contar ou tentariam dizer apenas coisas que iriam ao encontro daquilo que 

possivelmente fosse esperado. Lembro-me que, na noite que antecedeu o primeiro encontro, eu 

mal consegui dormir. Ensaiei diversas vezes a maneira como eu iria dar início às entrevistas, 

mas na hora saiu muito diferente do que eu havia planejado. E foi bom ter acontecido assim. 

Sem amarras, sem normas. Foi espontâneo, natural. E hoje, quando eu escuto o áudio do 

primeiro encontro, ainda sinto o frio na barriga, o mesmo que me tomou de assalto no momento 
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em que comecei a falar com os participantes do GTED. Trago abaixo um fragmento retirado de 

meu diário de campo, no qual eu descrevo um pouco da sensação pré-encontro.  

 

Diário de Campo – primeiro semestre de 2011. 
Hoje estou um pouco ansiosa para o encontro do GTED... O primeiro de sete! Um medo, uma 
insegurança... Será que vai alguém? E se não for ninguém? Muitos deles são meus amigos, não 
me veem com seriedade. Será que vou conseguir coordenar esse grupo? 
Dúvidas, incertezas, mas com muita vontade de começar! Estou animada, afinal esse espaço é 
deles também. Vamos ver o que vai surgir... O que eles não deixaram morrer... O que será que 
os marcou profundamente? Estou pronta! Logo estarei com eles. Meu grupo! Isso é bom 
demais! 
 

Eu estava realmente muito ansiosa para o primeiro encontro. Ele era a concretização de 

uma ideia que surgiu da troca de e-mails, ou seja, algo que nasceu no espaço virtual e tomou 

corpo e forma no espaço real. Quando cheguei em casa, depois do encontro, senti a necessidade 

de escrever sobre a experiência de coordenar um grupo e participar dele ao mesmo tempo. 

Abaixo um fragmento da minha escrita contido em meu diário de campo. 

 

Diário de Campo – primeiro semestre de 2011. 
Primeiro encontro! Foi tão legal! Quantas experiências compartilhadas! 
Dilemas, sucessos, solidão. A vida do professor iniciante não é fácil, mas é a fase por qual 
todos nós temos que passar. Cada sujeito trouxe em suas palavras elementos que me permitem 
desenhar um mapa com vários caminhos sobre o início da profissão docente. 
A dinâmica do encontro foi bem legal também, todos falaram um complementando a fala do 
outro. Eu gostei! Acho que me incomodei com as vezes que tive que mudar o rumo da conversa. 
Ora para ouvir os outros, ora para voltar ao foco inicial da discussão. 
É bom ver esse espaço de trocas acontecendo, penso que falar das nossas experiências permite 
a nós mesmo uma reflexão, um retorno às nossas posturas e atitudes. 

 

Relendo as escritas de meu diário de campo, percebo o quão forte foi poder ouvir os 

participantes do GTED, escutar suas narrativas, me identificar com algumas e a partir delas 

repensar a minha postura como professora. Do lugar de pesquisadora, no primeiro encontro, 

enquanto os professores falavam, eu tracei um mapa na minha mente, no qual cada um dos dez 

participantes (me incluindo no grupo) partisse de um ponto diferente, mas com encontros entre 

eles em determinados momentos. Não todos ao mesmo tempo, às vezes Abner e Karla, Michele 

e Kátia; outras, Abner e eu, Jane e Júlia. Através de nossas narrativas, nos encontrávamos e 

depois voltávamos transformados e marcados pela presença e pela voz do outro. 

Um mês depois da realização do primeiro encontro, o GTED reuniu-se novamente. 

Antes de sair de casa, escrevi em meu diário de campo as sensações que me tomavam naquele 

momento. Trago abaixo um fragmento dessa escrita. 
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Diário de Campo – primeiro semestre de 2011. 
Novo encontro do GTED! Um mês depois do nosso primeiro encontro. 
Estou um pouco triste, pois algumas pessoas já avisaram que não poderão ir. 
Sinto que o tempo do professor é cada vez mais centrado na pontuação para sua carreira. Não 
se pode formar o professor por formar, pelo prazer, pela vontade. Sempre tem que estar 
atrelado a um certificado que renderá pontos para o professor.  
Mas alguns professores remam no sentido contrário dessa onda de exigências e se permitem 
constituir espaços que oferecem como gratificação a emancipação e a troca de experiências. 
É por estes professores que o GTED existe! E é por eles que faço essa pesquisa. Por eles e por 
mim. 

 

Esse foi um desabafo, pois muitos professores, ao saberem do grupo, me procuraram 

querendo participar, mas quando eu dizia que a participação era voluntária e que não seria 

emitido certificado, eles logo se desinteressavam. Sei que não é culpa só do professor, existe 

um sistema que pressiona e exige isso. Porém, tive a sorte de encontrar nove professores 

dispostos a trocarem experiências, ainda que sem bônus para suas carreiras. Sinto-me 

privilegiada por ter constituído um grupo com profissionais comprometidos com a formação e 

com a ressignificação de suas práticas docentes. 

Sempre que havia um encontro do GTED, eu escrevia em meu diário de campo antes de 

sair de casa e também quando retornava. Algumas escritas são mais densas, relembrando 

narrativas dos participantes que me marcaram, outras mais espontâneas trazendo os meus 

sentimentos com relação à dinâmica dos encontros e sobre o desenrolar da pesquisa. 

Gostaria de explicitar a última escrita em meu diário de campo. Escrevi logo após 

retornar do sétimo e último encontro do GTED. Emocionada, transformei em palavras o 

sentimento de dever cumprido e a sensação de que o grupo tinha sido mais que um campo para 

minha pesquisa. Ele se constituiu também em um espaço de interlocuções, reflexões e 

ressignificações entre os participantes que apostaram no GTED como um lugar onde as vozes 

que falavam contavam um pouco do que é ser professor iniciante e como é formar-se a partir 

da provoca-ação do outro (CHALUH, 2009). Abaixo um fragmento de minha escrita. 

 

Diário de Campo – segundo semestre de 2011. 
Sensação de dever cumprido. O GTED deixou os limites do espaço virtual e concretizou-se em 
um espaço real de troca de experiências entre professores no início da docência. Estou muito 
satisfeita com o material produzido a cada encontro. Tenho muito trabalho pela frente, mas 
estou ansiosa para começar a transcrever os áudios dos encontros. Será de fato uma nova 
escuta. 
Sinto vontade de dar continuidade ao GTED, talvez no formato de blog na internet, ou em 
encontros informais em uma mesa de bar. Acho que estou nesse momento tomada por um 
sentimento de nostalgia em não querer findar esse projeto tão significativo para mim. Mas é 
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hora de seguir em frente, ser ou ao menos tentar ser porta voz dos professores participantes 
do GTED que confiaram a mim o privilégio de traduzir em pesquisa suas experiências dos 
primeiros anos de prática docente. 

 

Fico emocionada só de transcrever essas palavras do caderno para o computador. Cada 

palavra digitada é um retorno à sensação da experiência vivenciada naquele momento. Claro 

que de maneira resignificada, pois hoje não sou mais a pesquisadora que fui ao final do ano de 

2011. Muitas coisas aconteceram em minha vida pessoal e profissional. Mas o frio na barriga 

ainda persiste toda vez que me lembro dos olhares dos sujeitos de pesquisa, das expressões de 

concordância ou de discordância com a fala do outro. Os risos, as lágrimas, histórias longas 

contadas, comentários curtos. Falas pausadas, suspiradas na intenção de encontrar forças para 

reviver a história através da narrativa. Histórias tristes, felizes, transformadoras. Histórias de 

professores.  
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CAPÍTULO IV: INTERLOCUÇÕES. 

 
Neste capítulo, trago os diálogos estabelecidos entre professores participantes do GTED 

com o intuito de compreender as relações e as experiências que fizeram parte dos primeiros 

anos de prática docente dos mesmos. Tendo como foco o objetivo central desse estudo, que é 

analisar as marcas de alteridade presentes no início do exercício da profissão, procurei perceber 

de que forma o outro contribuiu com o sentir, o pensar e o agir na constituição do professor. 

Começo abordando a grande responsabilidade que é trazer a fala do outro a partir de 

uma leitura minha, com minhas impressões e meus olhares.  Partindo da ideia de formação 

como provoca-ação (CHALUH, 2009), busco identificar quais as marcas que a provoca-ação 

do outro deixaram nos sujeitos de pesquisa e que os constituíram de alguma forma.  

Pretendo, na composição de minha escrita, encontrar, a partir das falas do GTED, pistas 

e indícios que me levem a identificar as marcas de alteridade. Minha intenção é organizar cada 

excerto a fim de compreender como se constituem as relações dentro do ambiente escolar e a 

forma como o outro me marca. Além disso, procuro perceber também como essa marca torna-

se uma possibilidade de formação. Meu desafio é fazer com que cada trecho retirado se 

entrelace ao corpo de palavras do texto, misturando-se aos outros na composição de minha 

escrita, ou seja, não busco desempenhar um movimento fragmentado de análise. Ao contrário, 

são os dados produzidos no grupo que indicaram onde residem as marcas de alteridade no 

processo de constituição docente. 

Trarei os diálogos de maneira cronológica em relação aos encontros do GTED, que 

dessa forma o desenvolvimento das análises torna-se menos complexo, uma vez que os 

professores participantes resgatam conversas de encontros anteriores para darem sequência a 

suas narrativas. 

 

4.1 Como lidar com os adultos do ambiente escolar? O primeiro encontro do GTED. 

Como explicitado anteriormente, realizei sete encontros com o GTED. Em cada 

encontro havia uma questão norteadora de nossas discussões. Trago primeiramente os excertos 

por mim escolhidos do primeiro encontro do GTED, no qual a pergunta norteadora foi: "como 

lidar com os adultos do ambiente escolar?”. 

 Nesse encontro, os professores contaram sobre sua chegada à escola, as relações 

estabelecidas e suas impressões dos primeiros dias de exercício da profissão. Eles falaram 

também sobre como os adultos (professores, funcionários, equipe de gestão e pais) da escola os 

provocaram deixando marcas em sua constituição como professores. 
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Trago as entrevistas coletivas (KRAMER; SOUZA, 2003) do primeiro encontro, no qual 

os professores, ao se apresentarem e contarem como iniciaram na profissão, nos mostram como 

foram as primeiras relações com os outros do ambiente escolar. E o que foi possível aprender 

com esse outro, esse outro que nos provoca, nos toca e nos forma. A seleção dos blocos deu-se 

a partir da minha escuta dos áudios dos encontros, e as falas que me chamaram mais a atenção, 

deixarei sublinhadas. Do primeiro encontro, extraí dois blocos que seguem abaixo. Os relatos 

explicitados no primeiro bloco tratam das primeiras impressões dos professores quando os 

mesmos chegaram à escola e/ou instituições de Educação não-formal. Também há, nesse bloco, 

a diferenciação do ingresso na escola tradicional e em outras instituições educacionais. 

 

1° encontro do GTED – 2011 (Bloco I). 
 

 

Bom, vou começar por mim: Eu trabalho na rede municipal da cidade de Cordeirópolis, 
estou trabalhando com uma sala de projeto. Na verdade esse projeto existe porque as 
crianças necessitam ficar o dia todo na escola. [...] Eu fico com eles no período oposto 
da escola regular, e a proposta é que se trabalhe o aprendizado de maneira mais lúdica, 
trazendo o contato com outras práticas que não as vistas em sala de aula regular. Tem 
sido uma experiência bastante significativa para mim, pois eu trabalho com alunos de 
diferentes idades [...] e acho que estas experiências vão me marcar com certeza! Professora Pamela 

 

Bom eu não sou professora de sala. Eu dou aulas de teatro. Então eu trabalho com 
alunos de várias idades. Eu comecei também em projeto, uma realidade bem diferente 
da que estou hoje. [...] De ensino infantil eu peguei muito pouco, só mesmo nos projetos. 
Poxa! Tem tanta coisa! É que para mim é totalmente diferente de vocês, porque não tem 
carteira, não tem que alfabetizar. Tem que ensinar um monte de coisas, mas sem aquela 
rigidez do currículo. 
 Professora Júlia 

 

Os primeiros três meses foram um horror na minha vida, eu só chegava em casa 
chorando. Eu achei que eu tinha feito a pior besteira da minha vida em ter exonerado 
da UFSCAR (em optar pela profissão docente) porque eu não conseguia lidar com eles, 
a disciplina (dos alunos) era uma coisa horrível, eles não paravam sentados. Eles eram 
alunos de quarta-série, mas eles não paravam sentados. Eu ficava andando, eu não 
sabia o que era ficar sentado. Durante três meses eu não soube o que era sentar na 
minha cadeirinha e começar a fazer alguma coisa na minha mesa, eu não conseguia. 
Então tudo o que eu tinha que fazer era planejado em casa mesmo, porque dentro da 
sala de aula eu não conseguia fazer nada. Eles não paravam, eu tinha que ficar andando 
entre eles. 

Professor Abner 

Quadro 12 – Bloco de diálogos 1 - primeiro encontro do GTED 
 

No segundo bloco, que será explicitado abaixo, os excertos apresentam as impressões 

dos professores com relação à questão norteadora do encontro: como lidar com os adultos do 

ambiente escolar. 
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1° encontro do GTED – 2011(Bloco II). 
 

 

Esse aqui será um grupo de troca de experiências docentes, que é o que a gente já 
começou fazer antes mesmo de iniciar (o encontro). Porque conversa de professor é 
assim: a gente fala que vai sair, vai para um barzinho, vai falar de outra coisa, mas a 
gente só fala de aluno. (risos e aprovações) [...] E eu gostaria de ouvir um pouquinho 
sobre como foi o primeiro contato com os adultos do ambiente escolar. Porque na escola 
a gente não lida só com as crianças. E eu queria saber como foi o primeiro contato com 
a coordenação, direção, como foi a receptividade dos colegas de trabalho, enfim 
gostaria que vocês relatassem suas experiências. Quem pode começar? Professora Pamela 

 

Eu me habilito. Bem quando eu fui escolher o cargo foi bem legal, eu encontrei pessoas 
que eu conhecia aqui da [universidade] e foi bem bacana. Confesso que eu queria 
escolher um Infantil III, ou talvez o Infantil II, o Infantil I já não me agradava. Mas só 
tinha o Maternal I. Eu tive que pegar, mas eu perguntei se teria monitoras para me 
auxiliar e elas disseram “então a princípio não, mas pode ser que chegue depois” [...] 
Quando cheguei na escola a diretora foi muito receptiva, simpática. Tiveram 
professores que também foram muito simpáticos [...] A minha turma era integral, então 
eu entrava as onze e quarenta e oito e saía as dezessete e trinta. E a professora do 
período da manhã ficava até o meio dia e meia. Então nós ficávamos um tempo juntas e 
durante esse tempo as crianças estavam dormindo. E essa era uma hora para gente 
trocar, fazer uma prática conjunta. Ela me recebeu super bem [a professora/parceira 
que trabalhava com a mesma turma no período da manhã], se propôs a me ajudar, 
“então você não tem experiência, mas eu vou te ajudar, blá, blá, blá” [...] No começo 
ela ajudava, só que depois eu percebi que as ideias que ela propunha, a diretora vinha 
reclamar, ou algum pai vinha reclamar, como se eu tivesse feito e eles não tivessem 
gostado. Então eu comecei a achar estranho, e alguns pais, a avó do [nome do aluno] 
me odiava, ela ficava muito no meu pé. Às vezes, se o menino saía, ia embora sem nada, 
sem nenhum machucado, no dia seguinte a mulher (avó) me xingava porque eu tinha 
machucado o menino, ou que ele tinha se machucado na minha aula. Isso foi uma das 
coisas que contribuiu para eu sair da escola, o que a minha colega de sala fez e o que 
essa avó fazia. Aí eu descobri o que acontecia: ele se machucava no período da manhã, 
ela [professora] não me contava, e eu também não via, se eu não desse banho nele, eu 
não via, ele ia embora. No outro dia de manhã a avó vinha, perguntava para ela 
[professora] o que tinha acontecido, e ela falava que era comigo, que com ela não tinha 
acontecido nada. E não tinha acontecido no meu período, chegou uma hora que eu 
comecei a leva-lo comigo onde quer que eu fosse. 

Professora Michele 
 

 

Nossa Michele! Vou contar uma experiência boa para contrabalancear com a sua! 
(risos) Eu já tinha feito estágio lá na escola então foi bem tranquilo. A professora de 
quarta-série que ficava comigo de manhã, foi muito solicita, ela falou “olha, o que você 
precisar a gente vai trocando as atividades”. Porque para mim no começo eu caí de 
paraquedas, eu não tinha nada. Não tinha material, não tinha atividade, não sabia por 
onde começar com as crianças. [...] Você vê um monte de coisa na universidade, mas 
você não sabe qual conteúdo você vai trabalhar com uma quarta-série, e então eu 
comecei a pegar os livros didáticos para olhar. E é a sua volta para a escola, de certa 
forma, é você relembrando a sua fase na escola. Ela (a professora) foi muito receptiva, 
ela me dava atividades, e a coordenadora também foi muito gentil comigo, ela sempre 
ia à sala perguntar “você está precisando de ajuda, o que eu posso fazer para te 
ajudar”? Então essa recepção com as pessoas da escola foi legal. Com os pais eu já 
falei logo que eu grito mesmo, que eu era bravo, e tinha que ser mesmo senão eles iriam 
subir pelas paredes. E com os pais eu abri o jogo. Eu disse “olha aqui eu faço coisas 
que o meu coração pedagógico não aprova”, pois eu bato na mesma mesmo, eu grito e 
eu fico bravo. E os pais me apoiaram. 

Professor Abner 

 

Vamos lá! Primeiro foi a creche. Na creche foi horrível! Porque era uma escolinha 
particular, pequena, a diretora e a coordenadora, tinham duas coordenadoras, uma era 
a dona da escola, e a outra era uma sem noção. A dona e a coordenadora não ficavam 
na escola, então na escola as crianças ficavam com as monitoras. Todas eram 
monitoras, independente de ser formada, de já ter dez anos de formação, todo mundo 
era monitor e ganhava a mesma coisa. E é uma escola que ninguém para muito tempo, 
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Professora Kátia as professoras não ficam muito tempo. Porque é um ambiente ruim para trabalhar, eles 
não te acolhem, não te recebem bem, você não tem com quem trocar. Se você precisa 
da coordenadora, tem uma suposta coordenadora que não te ajuda em nada, Então eu 
cheguei, ninguém me passou orientação, nada, rotina da sala, como é que funciona. Eu 
entrei na escola e falaram: “olha, sua sala é aquela ali”, então eu tive que me virar 
sozinha. As outras monitoras eram assim “a tá, vamos ver quanto tempo você dura”. 
Porque lá ninguém durava muito tempo, ninguém aguentava ficar lá muito tempo. 
Quando precisava de ajuda, você não tinha de ninguém. Então foi difícil, depois entrou 
uma professora que me conhecia e elas (outras monitoras) ficaram sabendo que eu 
havia estudado na [universidade]. E elas me questionavam “escuta você estudou na 
[universidade] e está aqui limpando bunda de neném”? Eu respondia: “sim eu estou 
trabalhando, eu estou aprendendo” E começa aquele preconceito porque eu estudei na 
[universidade]. Elas me diziam “você não tem o perfil dessa escola. Vai procurar outra 
coisa! “Você não se formou na [universidade]”? E era isso. Elas eram preconceituosas 
com relação a minha formação, mas me ajudar que era bom, nada. Quando eu entrei 
nessa escola que estou hoje, foi completamente diferente. Porque elas realmente me 
acolheram, elas me receberam de volta, como elas falam “você saiu e você voltou” (ela 
foi aluna da escola que hoje trabalha). E lá todas as são professoras que já foram 
alunas, então elas tem essa questão de acolher, de receber, de ajudar, de propor projeto 
“vamos trabalhar junto”, traz coisa nova para trabalhar junto, para poder aprender. 
Agora eu estou no paraíso! Eu estou no paraíso nessa questão de receptividade, de 
acolher, de deixar trabalhar. Eles me deixam muito livre para poder trabalhar, e elas 
propõem também para trabalhar junto, agora eu acho que eu estou bem lá. Elas 
acolhem, elas ajudam bastante. Tem algumas rixas, como a professora mais velha (de 
carreira) é a que está mais certa [...] Mas com relação às novatas foi interessante, pois 
comigo entraram mais três, então erámos quatro iniciantes. E uma foi ajudando a outra, 
e isso foi importante”. 

 

A minha relação com as minhas colegas de trabalho é ótima, elas me acolheram super 
bem. Principalmente com as professoras do maternal, que a gente trabalha tudo junto, 
com o mesmo trabalho, a gente desenvolve junto. E a gente se fala por Orkut também, 
nos finais de semana. Porque não tem muito tempo para conversar (durante o período 
de trabalho) e a gente conversa muito, até no fim de semana. A minha coordenadora e 
a minha diretora são ótimas, eu não tenho o que reclamar da escola, então o bairro não 
é bom mesmo, mas a escola não pode levar a fama por causa disso. A minha relação 
com os pais, até agora não tive problemas. Tive uma mãe [...] que no dia da reunião ela 
chegou e falou para mim “olha, você é praticamente uma criança cuidando de outra 
criança. “Eu não aceito mordida, meu filho, se bateu (em outra criança) você pode me 
avisar que eu bato nele em casa, e eu falo para ele “bateram em você, bata de volta.” 
E eu morro de medo desse moleque tomar uma mordida, porque o dia que ele tomar 
uma mordida eu sei que vou arrumar para a minha cabeça. Mas ela me contou que ele 
fala muito de mim no final de semana e durante a semana também. 

Professora 
Andreza 

 

Com as professoras eu não tive nenhum problema. Com o meu coordenador, eu falo que 
a gente não se bate muito, porque a gente pensa completamente diferente, então a gente 
tem uns conflitos. E ele às vezes gosta de me cobrar algumas coisas, ele me cobra coisas 
que ele ainda não me passou. Ele já consultou todas as outras professoras, e não me 
entregou nada, e vem bater na minha porta me cobrando. Então ele sempre vai me 
cobrar uma coisa que ele ainda não me passou. Eu planejava as minhas aulas, certinho, 
ele me falou que eu não estava acompanhando, que era para eu pegar as atividades com 
a outra professora do terceiro ano e seguir igual. E agora é assim: ela (outra 
professora) vai me passando e eu vou tentando me organizar. Com a diretora, ela me 
recebeu bem, mas quando apareceu um problema ela disse que eu tenho que me virar, 
“problema é seu, resolva.” “Os alunos são seus”. Com os pais, na reunião, não foram, 
foram uns cinco. Dos bilhetes que mando no caderno, uns três assinam (pais). Se eu falo 
isso com a diretora e digo que tem que falar com os pais, ela me diz “para que falar 
com os pais”? E agora que veio o ler e escrever, ele (o coordenador) me deu todo o 
material e para os outros professores ele disse “leia a parte tal” para mim ele falou 
“você vai ter que ler tudo” e eu falei “tá bom”. Mas ele marca as coisas e depois 
desmarca, ele sempre me deixa por último e depois a primeira que ele vai cobrar? Sendo 
que ele nem me passou ainda. 

Professora Jane 



75 

 

Eu me lembrei de uma escola, que fazia um projeto, no [nome da escola], no Cervezão 
(bairro da cidade de Rio Claro). E quando eu cheguei o diretor foi muito sacana, ele me 
deixou com cem crianças, e ele botou todo mundo na mesma hora, no mesmo lugar, no 
pátio. Era o mesmo pátio que tinha o recreio, e na hora da minha aula, tinha o recreio, 
eram cem pessoas ali. Então eu fiz uma roda gigante e comecei falando pouquinho, e a 
gente foi se organizando, dividindo em turmas. [...] E eu às vezes tentava falar com ele, 
e era difícil. E nessa escola, teve um tio que veio falar comigo, a saída da escola, porque 
ele estava questionando um trabalho que eu estava fazendo sobre drogas, no qual eu fiz 
um debate, e esse cara (tio) veio tirar satisfação porque eu não sabia o que estava 
falando, porque o sobrinho, que era um fofo, já estava entrando para trabalhar no 
tráfico. E ele (o tio) veio me peitar porque estava falando mal, e eu fiquei conversando 
com ela na porta da escola um tempão, até convencer ele de que eu não estava fazendo 
nada de errado. Falei “escuta, eu vou lá à sua boca falar como você tem que fazer o seu 
trabalho”? Não. “Então você me deixa aqui fazer o meu trabalho, e você fica com a sua 
opinião e eu fico com a minha.” E pelo menos ele deixou o menino continuar comigo 
até o fim do projeto, mas depois não teve jeito, o impulso do dinheiro falou mais alto. E 
quando eu saí da escola eu percebi que na verdade é uma briga de egos. Egos cheios de 
neurose, no qual cada um está ali tentando sustentar a sua postura, e por isso muitas 
vezes te obrigam a mentir, ou a omitir, não dizer que você não sabe, que está 
aprendendo. E isso de certo modo é meio ditatorial. 

Professora Júlia 
 

Quadro 13 – Bloco de diálogos 2 - primeiro encontro do GTED 
 

Quando releio os excertos que escolhi para compor as análises desse primeiro encontro 

do GTED, sinto a necessidade de ouvir novamente o áudio do encontro para que, através da voz 

desses interlocutores, eu consiga encontrar a percepção necessária para “ler nas entrelinhas” do 

que foi dito e transcrito. Foram inúmeros elementos que me provocaram nos diálogos 

estabelecidos nesse primeiro encontro com os professores. O que selecionei e trouxe para uma 

análise aprofundada são excertos que oferecem pistas para se pensar em uma formação a partir 

do outro adulto no contexto escolar e/ou de instituições de Educação não-formal. Como 

sinalizado anteriormente, o encontro tratava das relações com os adultos do ambiente escolar, 

e esse tema desencadeou muitos sentidos para se pensar a formação a partir das marcas de 

alteridade. 

No primeiro bloco, temos as falas de Pamela, Júlia e Abner. Apesar de não encontrar 

nesses excertos uma marca de alteridade, faz-se importante observar a questão dos conteúdos 

escolares versus a liberdade da Educação não-formal. Quando eu digo que no projeto onde 

trabalhei, a proposta era lúdica e trazia “o contato com outras práticas que não as vistas em sala 

de aula regular”, posso afirmar com propriedade que, apesar dos conflitos em assumir o lugar 

de professora em uma instituição não-formal, trabalhar tais práticas me permitiu conhecer outra 

forma de ser professora. E os resultados desse movimento, eu consigo sentir em minha postura 

atual em sala da aula. Complementando a minha fala, Júlia também afirma que o lado bom de 

ser professora de teatro é “porque não tem carteira, não tem que alfabetizar. Tem que ensinar 

um monte de coisas, mas sem aquela rigidez do currículo”. É na ausência do que Júlia chamou 
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de “rigidez curricular” que encontramos uma maneira especial de trabalhar com educação 

dentro dessas instituições não-formais. 

O segundo bloco oferece-me alguns indícios para o encontro das marcas de alteridade 

na relação com os adultos do ambiente escolar. Inicialmente, anuncio que “na escola a gente 

não lida só com as crianças”, ou seja, não basta só gostar de criança para ser professor. Michele, 

em seguida, narra a todos os presentes como foi a sua chegada à escola de Educação Infantil 

em que ela trabalhou no ano de 2010. Evidencia que, enquanto os bebês dormiam, existia um 

tempo dedicado a troca de experiências entre ela e a outra professora da sala. “E essa era uma 

hora para gente trocar, fazer uma prática conjunta”. Mas, infelizmente, o que Michele 

experimentou foi outra relação com sua parceira de trabalho. “Ela me recebeu super bem (...) 

se propôs a me ajudar (...). No começo ela ajudava, só que depois eu percebi que as ideias que 

ela propunha, a diretora vinha reclamar, ou algum pai vinha reclamar, como se eu tivesse feito 

e eles não tivessem gostado”. 

É um fragmento que traz uma narrativa densa, que me provoca no sentido de tentar 

compreender o motivo da “parceira” tratar a Michele dessa maneira. É possível observar, a 

partir da fala da professora Michele, que além de não realizar um trabalho real de parceria, essa 

“parceira” fingia que realizava. Era como se ela atraísse a Michele para uma armadilha. E a 

única coisa que eu consigo pensar nesse momento é: sobrevivência. Possivelmente, quando essa 

professora chegou à escola, no início de sua carreira, também sofreu as mesmas “provações”. 

E faz isso para sobreviver. Claro que nesse evento existem outras questões a serem discutidas, 

como a questão do caráter e da conduta moral dessa “parceira” de trabalho da professora 

Michele. 

Kátia também aponta a precariedade em se ter uma relação formativa na creche onde 

ela trabalhou como monitora. Segundo a professora, aquele era um espaço que “eles não te 

acolhem, não te recebem bem, você não tem com quem trocar”. Era um ambiente onde imperava 

a competitividade. “As outras monitoras eram assim ‘a tá, vamos ver quanto tempo você dura’. 

Porque lá ninguém durava muito tempo, ninguém aguentava ficar lá muito tempo. (...) Quando 

precisava de ajuda, você não tinha de ninguém. (...) Elas eram preconceituosas com relação a 

minha formação, mas me ajudar que era bom, nada”. A impressão que fico é de que na creche 

onde Kátia ingressou, imperava a política do “cada um por si”. 

Observando a narrativa da professora Kátia, é possível remeter-se à fala da professora 

Michele. Assim como Michele, Kátia também enfrentou problemas com suas companheiras de 

trabalho da creche. Tais ambientes parecem testar os sujeitos que nele ingressam. É como se 

houvesse uma prova de fogo onde só os mais “fortes” permanecerão. Parece-me que nestes 



77 
 

termos, solidão torna-se inevitável. É possível perceber na narrativa da professora Kátia, uma 

gestão omissa com relação aos problemas existentes na escola. Em contrapartida, o corpo 

docente se isola no seu individualismo. Aqueles que não “aguentam” acabam pedindo demissão 

e os que permanecem, como uma desculpa para não sofrerem com a realidade que se apresenta, 

criam essa ilusão de que sobreviveram e “aguentaram”. A pergunta que fica é: até quando? 

Como já apontado anteriormente, este estudo não tem a intenção de assumir um caráter 

denunciatório sobre o que acontece nas relações estabelecidas na escola e/ou instituições de 

Educação não-formal. Entretanto, não há como fugir da responsabilidade de explicitar que 

algumas atitudes são mais comuns do que possamos imaginar, e elas acontecem nas escolas e 

nas Instituições de Educação não-formal. Talvez estas colocações ajudem na reflexão sobre a 

formação e inserção de professores no mundo do trabalho. 

Para seguir com a linha de raciocínio, observo a narrativa da professora Jane. Assim 

como Michele e Kátia, Jane também não teve um contato harmonioso com os sujeitos que 

conheceu na escola que ingressou em 2011. Nas palavras de Jane, seu coordenador impedia que 

ela desenvolvesse um trabalho autônomo em sala de aula. “Eu planejava as minhas aulas, 

certinho, ele me falou que eu não estava acompanhando, que era para eu pegar as atividades 

com a outra professora do terceiro ano e seguir igual. E agora é assim: ela (outra professora) 

vai me passando e eu vou tentando me organizar. Com a diretora, ela me recebeu bem, mas 

quando apareceu um problema ela disse que eu tenho que me virar, ‘problema é seu, resolva’”. 

Através do relato da professora Jane, eu direciono o meu olhar para a importância da 

gestão escolar, principalmente no tocante à recepção e inclusão do professor iniciante no 

coletivo da escola. Vejo que quando a direção e a coordenação não possuem um trabalho 

estruturado, a escola acaba transformando-se em um lugar onde os problemas imperam e os 

professores ficam perdidos, sem saber como resolvê-los. A gestão escolar é o guia da escola. É 

a gestão que nos diz quais os caminhos a escola como um todo deve trilhar. E, para mim, uma 

direção só conseguirá realizar esse trabalho na medida em que compreender que a sua função é 

apontar caminhos, alternativas e apoiar o corpo docente na resolução dos problemas enfrentados 

na e pela escola. O lema “eu mando e você obedece” não se aplica ao espaço escolar. No caso 

da professora Jane, uma direção que diz “o problema é seu, resolva”, está delegando ao 

professor uma responsabilidade que não cabe somente a ele. O questionamento “para que falar 

com os pais?” mostra que esta gestão não está preocupada em estabelecer parcerias com os pais 

a fim de realizar um trabalho efetivamente coletivo dentro da escola.  

O coordenador pedagógico é um elo entre direção escolar e corpo docente. Ele atua 

como mediador nessa relação. Por isso, o trabalho do coordenador pedagógico é muito 
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importante dentro da escola. A ele está vinculada a responsabilidade de manter seu trabalho 

organizado e sistematizado, para evitar o que aconteceu com a professora Jane, cujo 

coordenador cobrava dela tarefas que ele nem havia delegado ainda. Esse coordenador fazia 

distinção sem justificativa de um professor para outro, pois, como nos conta Jane, a ela foi 

solicitada a leitura do material de formação continuada, enquanto que a outras professoras foi 

delegada a leitura de uma única parte. 

O corpo docente sente essa instabilidade, a insegurança em orientar o trabalho dos 

professores. A meu ver é nesse ponto que o trabalho começa a perder o sentido, os professores 

se isolam cada um em seu espaço, a direção não sabe o que acontece dentro da escola que dirige 

e o coordenador assume uma postura meramente figurativa dentro do ambiente escolar. Assim 

se desfaz toda e qualquer possibilidade de realização de uma gestão democrática e de um 

trabalho efetivamente coletivo dentro e fora da escola. 

Michele, Kátia e Jane. Três professoras que experimentaram o “gosto amargo” das 

relações humanas estabelecidas no contexto escolar. Através das narrativas dessas professoras 

pude perceber que residem na relação inicial com os sujeitos adultos do ambiente escolar três 

marcas de alteridade: as práticas perversas, a solidão do trabalho docente e o educar os 

ouvidos. Três professoras, três marcas. Mas o que se faz como uma pista para tais marcas é o 

fato de todas estarem presentes nas narrativas das três professoras. 

Sobre as práticas perversas, é importante dizer que, através do que nos mostra o relato 

da professora Michele, é possível perceber que a intenção dessa “parceira” era fazer com que 

pais e direção escolar desaprovassem o trabalho da Michele. Com qual intenção? O que ela 

ganharia com essa atitude? É difícil ter certeza, mas penso que é mesmo uma questão de 

sobrevivência dentro da profissão. Não quero aqui justificar as atitudes dessa professora, mas é 

difícil lidar com a chegada de uma profissional recém-formada, com ideias novas, disposição e 

vontade de fazer diferente. No entanto, é nesse momento que a ética deveria prevalecer. Se 

abalar com a presença do outro, que nesse caso é a professora Michele, não implica em 

prejudicá-lo ou desestruturar o trabalho dele.  

Creio que as práticas perversas também residem na competitividade que demonstraram 

as colegas de Kátia. A falta de companheirismo e o individualismo são elementos que compõem 

tais práticas. Observo isso como algo contagioso, que vai sendo transmitido de professor para 

professor. E assim como Michele e Kátia, Jane também conheceu as práticas perversas. Mas 

diferentemente das outras duas, quem provocou Jane foram sujeitos da equipe gestora da escola. 

Impediram que ela realizasse um trabalho autônomo em sala de aula e, diante dos problemas, 

disseram que ela deveria “se virar”. Isso é perverso. 
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Penso que a partir das práticas perversas é que surge a segunda marca: a solidão do 

trabalho docente. Uma vez que o professor se depara com uma parceira de trabalho que o 

prejudica, colegas de trabalho que o isolam e uma equipe gestora que não o apoia, é natural que 

este sujeito se isole em suas práticas, se isole em si mesmo. García (1991), em seus estudos 

sobre o início da profissionalização docente afirma que são cinco as principais razões para o 

fenômeno do abandono logo nos primeiros anos de carreira.  Dentre as cinco razões, encontra-

se a responsabilidade atribuída aos novos professores pelos alunos com maiores dificuldades 

de aprendizagem; a sobrecarga com atividades extra-curriculares (e aqui me remeto ao relato 

do professor Abner quando o mesmo afirma que todo o trabalho de planejamento era feito em 

casa);  falta de apoio administrativo e pedagógico (Jane e a equipe gestora da escola onde 

lecionava) e essas razões fazem com que eles se sintam isolados de seus pares (a marca da 

solidão do trabalho docente). 

Cunha (2012) afirma que, em se tratando de um contexto nacional, as razões aumentam 

com “as baixas remunerações e o pouco prestígio social que atinge a profissão e impacta os 

iniciantes, inclusive pelas manifestações dos docentes experientes” – e aqui me remeto à fala 

de Katia, com suas colegas apostando quanto tempo ela permaneceria na creche. 

Práticas perversas, solidão do trabalho docente, essas duas marcas acabam por gerar 

uma terceira: o educar os ouvidos. Vejo que estas professoras aprenderam a ouvir. Educaram 

seus ouvidos. Educar os ouvidos surge como marca de alteridade, pois há na escola muitas 

vozes, algumas “gritam”, outras falam tão baixo que é quase impossível percebê-las. Vozes não 

apenas no sentido sonoro, mas também no sentido da linguagem. Vozes podem ser uníssonas 

ou desarmônicas, estridentes ou graves, podem ser até silenciosas. As vozes do silêncio muitas 

vezes nos dizem mais do que as que ouvimos com clareza diariamente. Dentro do ambiente 

escolar, saber identificar, diferenciar e dialogar com estas vozes é fundamental para 

transformarmos a nossa prática. Para o professor iniciante, tais vozes aparecem como lições a 

serem aprendidas. Mas é preciso estar atento ao que se ouve. Educar os ouvidos é saber “ouvir 

nas entrelinhas”. Sentir quando alguém não está sendo sincero, perceber as práticas perversas 

que acontecem dentro do cotidiano escolar. 

Observei que através das práticas perversas, surge a solidão do trabalho docente, como 

uma marca de alteridade. Isolado e inseguro, o professor passa a educar os ouvidos para saber 

quais vozes falam e quais calam. Quais vozes falam através da sinceridade e ajudam esse 

professor novato e quais vozes difamam, maldizem e são porta-vozes da violência simbólica 

praticada contra esse professor.  
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Considero importante sinalizar que só foi possível identificar tais marcas a partir da 

ausência delas nos relatos de Abner, Andreza e ao final do relato de Kátia. Abner nos relata que 

o acolhimento foi importante para ele se sentir parte da escola onde ingressou em 2010. Andreza 

também fala da estreita relação com suas colegas de trabalho e elogia a equipe gestora de sua 

escola. Kátia, em sua segunda experiência como docente conheceu o trabalho coletivo, o que 

ela chamou de “fazer junto”. Mas o que eu quero destacar aqui vai para além das obviedades e 

pode ser percebido na fala do professor Abner, quando ele afirma: “no começo eu caí de 

paraquedas”. Essa é exatamente a sensação que tenho percebido nos professores em início da 

docência com os quais me relacionei, tanto no GTED quanto em outros espaços. A sensação de 

estar “caindo de paraquedas” na escola. Aterrissando em um espaço novo, desconhecido (do 

lugar de professor) e sem ter uma direção de como e por onde começar. Ter alguém que acolha 

esse professor, que proponha um trabalho de parceria, a meu ver é fundamental para que esse 

profissional não se sinta sozinho, perdido e sofra. 

Cair de paraquedas no contexto escolar e sofrer com práticas perversas contribuem para 

a solidão do trabalho docente. E a partir disso nasce a formação para o educar os ouvidos e 

aprender em quem se pode confiar.  

 

4.2 Como vejo a escola onde trabalho? O segundo encontro do GTED. 

No segundo encontro, a temática era “Como vejo a escola onde trabalho?”. Nesse 

encontro, os professores contam o que veem na escola e como isso os afeta. A falta de apoio de 

pais, da equipe de gestão e colegas de profissão foi um dos assuntos que estiveram em evidência 

durante esse encontro. Os professores dialogaram também sobre as responsabilidades do 

professor. As transcrições do segundo encontro do GTED estão dispostas em quatro blocos. 

Abaixo seguem as transcrições. 
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2° encontro do GTED – 2011 (Bloco I). 
 

 

Eu estava com uma primeira série e eles são muito falantes, até pela idade, eles são 
muito falantes. Então eu estava tendo dificuldades no começo, em conseguir atrair a 
atenção deles. [...] Um dia conversando com as outras professoras, elas me falaram 
“porque você não tenta trazer bala? A gente traz todo dia bala para as crianças. A 
criança ficou quieta, a gente dá bala no final da aula!”. Então eu pensei assim: “bom 
eu não sei o que vai dar isso, mas como todas as professoras me recomendaram e 
falaram “Filha”! Olha o bairro que você está! Para essa molecada você tem que dar 
bala, porque eles não têm dinheiro para comprar!” E era verdade, eles eram malucos 
por bala lá. Então eu combinei com eles no começo da semana que na sexta-feira eu 
iria levar uma surpresa para quem se comportasse. Quem bagunçasse não iria ganhar! 
E a gente tinha feito um combinado que quem gritasse iria pedir desculpa para o outro. 
Bom eu tive que sair da sala [...] foi quando eu falei “olhem, vocês fiquem só um 
minutinho aqui, que eu tenho que ir à biblioteca. Quando eu voltei, uma menina estava 
bagunçando muito. Ela estava em pé, gritando, enquanto os outros estavam quietinhos. 
Chamei a atenção dela, mas demorou só um pouco e ela começou a bagunçar de novo, 
dessa vez eram ela e mais uma. Foi quando eu falei “o que foi que a gente combinou”? 
Que amanha iria ter surpresa para quem ficasse quietinho. E vocês duas estão 
bagunçando. Então vocês não vão mais ganhar a surpresa!” Como eu havia prometido 
que a surpresa era só para quem ficasse quieto, chegou no dia eu fiquei pensando “poxa 
vida e agora?” Eu comecei a distribuir na hora da saída e falei “Vocês duas não vão 
ganhar, porque vocês lembram que o combinado era ficar quietinho e todo mundo se 
comportou, menos vocês.” E as crianças foram embora. E meio minuto depois uma das 
meninas que não ganhou bala voltou com a mãe que me abordou “Quero falar com 
você! O que você fez com a minha filha?!”. E eu disse “Mas o que foi que ela te disse?”. 
E a mãe “O que você deu para os outros alunos e não deu para a minha filha?! A menina 
está com vontade aqui! A menina quer! Escuta! Não mexe com a cabeça da minha filha! 
Se você mexer com a minha filha você vai se acertar comigo!”. Eu falei “Como assim 
mãe? Mexer com a cabeça da sua filha? Eu combinei com eles...”.  A mãe “Eu sei que 
você combinou, ela já tinha me falado. Agora você não pode combinar uma coisa e 
depois não fazer!” E eu falei “Mas eu fiz o que eu combinei! Eu combinei que não daria 
para quem bagunçasse e sua filha bagunçou”. E a mãe “Você não pode fazer isso, você 
está mexendo com a cabeça da minha filha! A professora do Pré também mexeu com a 
cabeça da minha filha e seu encontrar com ela eu arrebento ela! Eu não respondo por 
mim! E com você é a mesma coisa! Se você mexer com ela, você vai se ver comigo!”[...] 
Eu fui saindo da sala e falei “Bom eu tenho que ir, mas eu combinei com a sua filha, e 
eu estou fazendo isso porque aqui na escola a gente tem a função de ensinar as crianças, 
mas eu quero também que eles aprendam a respeitar os outros, ter educação com os 
coleguinhas...” Mas eu não falei que a menina era sem educação. “Você não fala que 
minha filha não tem educação!”. Quem cuida da educação da minha filha sou eu! Você 
não queira educar a minha filha! Aqui na escola você só tem que ensinar minha filha e 
mais nada! Se a minha filha começar a bagunçar, você vai me ligar e eu vou levar ela 
embora! Ela não vai ficar na escola com você chamando a atenção dela. Porque quem 
cuida dela sou eu. Você não chame a atenção da minha filha! Foi quando eu falei “ Mãe 
como que eu posso estar na escola e não chamar a atenção da sua filha? Se eu chamo 
de todos os outros? Você quer que eu faça diferença?”. Agora a sala é minha, se a 
menina está dentro desta sala ela é minha responsabilidade. Se ela está bagunçando, 

 

Professora Michele 
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 tem cabimento eu ligar para a mãe? Tem cabimento eu ligar para mãe toda vez que a 
menina conversar? Só sei que essa mãe foi me seguindo até a sala dos professores e 
gritando “Você vai se ver comigo! Porque eu te pego e te jogo numa vala! Você não 
queira saber o que vai te acontecer! Essa mulher gritando e me ofendendo, quando 
apareceu a diretora. Ela logo abaixou o tom de voz. A diretora disse à ela que ouviu-a 
me ofendendo mas a mãe alertou a diretora “Se você não tomar providência do seu 
jeito, tomo eu do meu!”. A diretora falou “Você não vai tomar providência sua 
nenhuma! Aqui dentro da escola quem manda sou eu!” E a mãe “Mas eu tomo na rua!”. 
No dia seguinte, a diretora me chamou, junto com mais duas professoras, e foi 
registrando em ata tudo o que eu falava, e por isso eles tiveram que rasurar a ata várias 
vezes, porque eu falava uma coisa e eles anotavam outra na ata. Era a coordenadora 
que estava redigindo a ata, sentada do meu lado. Enfim, a diretora falou para mim que 
não era mais para eu fazer isso, porque isso não acontecia naquela escola. Que eu como 
uma pessoa formada, estudada, inteligente, deveria saber que isso era errado e que isso 
não deveria acontecer jamais! Eu falei “Não acontece?! Eu fiz, sem querer justificar 
meu erro, eu realmente acho Behaviorismo errado, só que eu usei porque eu queria 
chamar a atenção da turma, eu queria entreter, era um momento inicial, e eu fiz porque 
outras professoras falaram que funcionava. Então isso acontece você também já foi 
professora e você sabe que acontece. “Todo mundo traz balinha para o aluno para 
chamar a sua atenção”. Mas ela me contrariou e disse que ninguém dava bala na escola 
dela, só eu. Querendo dizer “você entrou, você foi a errada”. Daí eu falei assim “Bom 
eu posso ter errado, mas eu quero falar que a partir de hoje eu nunca mais vou trazer 
bala para nenhum aluno na minha vida. Nem nessa situação, nem em nenhuma outra. 
Porque senão pode acabar acontecendo de um aluno pegar a bala do outro e os pais 
acabarem me acusando também.” Então a diretora falou “Não você não pode usar a 
palavra nunca mais. Porque pode ser que um dia você precise”. Eu falei “Não! Eu não 
vou fazer! Você acabou de me falar que é errado! Eu não vou mais trazer bala!”. Ela 
argumentou “Não, quando é começo de ano, daí pode”. Ela ainda falou para mim que 
era para eu tomar cuidado porque ali dentro da escola ela poderia me ajudar não 
deixando a mãe entrar. Mas que fora da escola ela não se responsabiliza pelo que 
poderia acontecer e que naquele bairro eles resolviam as coisas na rua. As outras 
professoras começaram a me defender: “A gente falou para ela fazer isso! A gente faz 
isso! Você sabe! Sempre deu certo”. Enfim a diretora me falou “Michele não faça mais 
isso! Peça desculpa a essa mãe. Se você quer um conselho: faça o que ela mandou! E 
saiba que se essa mãe abrir um processo contra você na Secretaria de Educação, eu vou 
ficar a favor dela. Porque você não poderia não ter dado essa bala para a menina. 
“Então eu já estou te dizendo desde aqui, que se isso for levado para frente, eu não vou 
te apoiar”. Eu pensei: legal agora eu tenho uma mãe me ameaçando e uma diretora que 
não me apoia. A diretora disse que iria conversar também com a mãe, e eu fui embora 
da reunião. No dia seguinte, fiquei sabendo que a tarde a diretora chamou a mãe, disse 
à ela que eu tinha me arrependido e que não iria mais fazer isso, e que eu estava pedindo 
desculpas, mas que ela não iria entrar dentro da sala de aula para fiscalizar o meu 
trabalho, como a mãe havia prometido fazer. Das ameaças que a mãe me fez, uma delas 
era que todos os dias a mãe colocaria um pacote de balas na bolsa da menina e ela 
poderia chupar bala na hora que ela quisesse dentro da sala de aula, porque quem 
manda na filha dela é ela e não eu. E no dia seguinte, na hora que eu cheguei na classe, 
a menina estava com um pacote de balas dentro da bolsa. Eu falei “Bom dia!”, a menina 
virou, pegou a bala e começou a abrir “Professora, a minha mãe mandou bala e falou 
que eu posso chupar!”.  
Na hora eu pensei “O que eu vou fazer?”. Se eu falar para a menina: “tá bom agora 
você vai dividir com os colegas a mãe viria me espancar, se eu falasse para ela não 
chupar, aconteceria a mesma coisa” Foi quando eu falei “Que legal! Pode chupar”! 

 

Infelizmente gente! Mas precisamos reconhecer nossos limites. Você vai fazer o que 
pode. Aquilo que ultrapassa seu limite você não vai fazer. No caso do trabalho do 
professor, todo mundo mete o bedelho. É fácil falar. Com o médico ninguém vai brigar 
vai? Mas na educação todo mundo briga, todo mundo sabe. 

Professora Maria 
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Uma mãe me falou assim “Você tem filhos? Não? Então você não sabe lidar com eles 
(alunos). E pensei “Será que eu não sei o que é melhor para o meu aluno só porque não 
tenho filhos?” E não respondi nada para essa mãe porque achei a colocação dela um 
absurdo. 
 

Professor Abner 

Quadro 14 – Bloco de diálogos 1 - segundo encontro do GTED 
 

Diferentemente do que foi feito com os blocos nas análises do primeiro encontro, sinto 

a necessidade nesse momento de, antes de prosseguir com a explicitação dos excertos, 

compartilhar algumas das minhas inquietações ao ler este primeiro bloco de narrativas. 

Esse bloco contém uma das narrativas mais densas de todas as que foram 

compartilhadas no grupo durante os sete encontros. A professora Michele conta, com detalhes, 

uma experiência que teve e que envolve muitos dos outros sujeitos da escola, a partir da qual 

é possível observá-la se relacionando com seus alunos, com o corpo docente, pais e gestão 

escolar.  

O que conta Michele me deixa perplexa. Trago-a aqui porque vejo presente nesse 

relato, muitos elementos que me ajudam a pensar sobre as marcas de alteridade. Consigo 

perceber presentes inclusive algumas das marcas já identificadas, como a solidão do trabalho 

docente e o educar os ouvidos. 

Bem, a fala inicial já nos mostra a força que o outro exerce sobre nós. Michele, ao 

sentir que estava com dificuldades em lidar com o comportamento de seus alunos, recorreu a 

suas colegas de trabalho em busca de apoio. E o conselho não poderia ser mais desastroso: 

“Filha! Olha o bairro que você está! Para essa molecada você tem que dar bala, porque eles 

não têm dinheiro para comprar!”. E mesmo desconfiando de que aquela era uma prática 

inadequada, ela decidiu fazer o que as professoras disseram. 

Se as outras professoras, mais experientes, faziam, ela também poderia fazer. Quando, 

ao final da narrativa, a diretora diz para a professora Michele que, sendo uma pessoa formada, 

estudada, inteligente, deveria saber que isso era errado e que isso não deveria acontecer jamais, 

ela reforça a convicção de que a Michele, devido à sua formação, sabia que aquele procedimento 

era arriscado e incondizente com a perspectiva pedagógica que ela própria constituía. Mas 

quando estamos no lugar de professores em início de docência, a voz do professor experiente é 

muitas vezes mais forte do que nossas concepções pedagógicas, adquiridas durante o curso de 

formação. Desse modo a professora Michele deixou de lado suas convicções e decidiu aplicar 

o “método da bala”. 
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Michele, ao se deparar com a indisciplina de duas alunas, sente-se insegura em não 

cumprir com o combinado, ou seja, entregar as balas para as meninas que estavam bagunçando. 

Percebo aqui, aos berros, o que Guarnieri (1996) chama de cultura da escola. Aos seis anos de 

idade, muitas crianças ainda não relacionam suas atitudes com as consequências que as mesmas 

podem acarretar. Para elas, brincar, gritar na sala é uma coisa. Ganhar surpresa no final da aula 

é outra. E ambas não estão de forma nenhuma relacionadas. Isso está intrinsecamente ligado à 

educação familiar que cada aluno recebe. Desse modo, o professor que se arriscar a ensinar a 

relação prêmio-reforço da maneira que a professora Michele se propôs, precisa conhecer muito 

bem seus alunos, para saber até onde eles compreenderão o que se quer ensinar.  

A mãe, ao ouvir da filha que a professora não lhe deu bala, foi direto tirar satisfações 

com Michele. A maneira como ela fala com a professora evidencia o total desrespeito com a 

pessoa que passa quatro horas diárias ao lado da filha dela. Com ofensas e ameaças, a mãe 

provoca a professora Michele e enfatiza: “quem cuida da educação da minha filha sou eu! Você 

não queira educar a minha filha! Aqui na escola você só tem que ensinar minha filha e mais 

nada! Se a minha filha começar a bagunçar, você vai me ligar e eu vou levar ela embora! Ela 

não vai ficar na escola com você chamando a atenção dela. Porque quem cuida dela sou eu. 

Você não chame a atenção da minha filha!”. O que me incomoda é o fato dessa mãe achar que 

pode levar a filha embora a qualquer momento, que a obrigação do professor é chamá-la para 

buscar a filha ao invés de repreender a criança. Que visão essa mãe tem da escola e do trabalho 

do professor?  

Nesse momento, elenco a fala da professora Maria, que também apresenta indignação 

ao refletir sobre a atitude dessa mãe: “No caso do trabalho do professor, todo mundo mete o 

bedelho. É fácil falar. Com o médico ninguém vai brigar vai? Mas na educação todo mundo 

briga, todo mundo sabe”.  

Busco nas contribuições de Nóvoa (2011) alguns elementos que me ajudem a 

compreender o olhar dessa mãe para o trabalho da professora Michele. Para o referido autor, 

essa desvalorização social do trabalho docente é decorrente de uma série de mudanças históricas 

e sociais pelas quais a profissão foi submetida ao longo dos anos. Segundo ele, outros problemas 

tomaram a atenção das políticas públicas e se tornaram foco de estudos e pesquisas, e o 

professor, no seu fazer cotidiano, foi deixado à margem desses enfoques. Nas palavras do autor: 

 

A sua importância nunca esteve em causa, mas os olhares viraram-se para 
outros problemas: nos anos 70, foi o tempo da racionalização do ensino,  da  
pedagogia  por  objectivos,  do  esforço  para  prever, planificar,  controlar;  
depois,  nos  anos  80,  vieram  as  grandes reformas educativas, centradas na 
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estrutura dos sistemas escolares e, muito particularmente, na engenharia do 
currículo; nos anos 90, dedicou-se uma atenção especial às organizações 
escolares, ao seu funcionamento, administração e gestão (NÓVOA, 2011, p. 
13). 

 

Mas o autor nos anima quando mostra que “assistimos, nos últimos anos, a um regresso 

dos professores à ribalta educativa, depois de quase quarenta anos de relativa invisibilidade”, 

ou seja, o professor assume lugar de fundamental importância dentro do processo educativo. 

Obviamente, a mãe da aluna de Michele, não compreende todo esse pano de fundo de 

desvalorização e marginalização da profissão docente. Mas esse contexto está refletido no ato 

da mãe em dizer à professora o que ela deve fazer e quando deve fazer. Talvez a retomada que 

Nóvoa (2011) suscita em seus estudos seja um movimento inicial, que ainda não está refletido 

nas micro-relações estabelecidas no ambiente escolar. 

Ainda que exista uma desvalorização da profissão docente, o ponto a que essa mãe 

chegou me leva a refletir que nesta instituição não existia vínculo entre escola-comunidade. 

Como nos explicita a professora Michele, a diretora diz para a mãe: “você não vai tomar 

providência sua nenhuma! Aqui dentro da escola quem manda é eu!”. A mãe replica dizendo: 

“mas eu tomo na rua!”. Percebo pela fala da diretora e da mãe que esta escola não faz parte do 

bairro em que ela está inserida. Na escola, manda a diretora; na rua, manda a mãe. Como se 

não fossem, os dois, espaços compartilhados por todos. Talvez se a relação escola-comunidade 

fosse fundamentada na coletividade, essa mãe entenderia o lado da professora Michele, e a 

abordaria de outra forma. 

Outro ponto que gostaria de suscitar é a postura da diretora da escola. O compromisso 

dela, ao que parece, não é com os sujeitos de sua escola, mas somente com a sua escola. Dentro 

da escola, quem manda é ela, por isso diz à professora Michele que dentro da escola ela estava 

segura. Agora saindo daquele espaço, a professora teria que responder por si só, sem apoio, sem 

proteção. A meu ver, essa diretora deveria orientar a professora Michele quanto às medidas 

legais que poderiam ser tomadas para sua proteção dentro e fora da escola. Se possível, deveria 

acompanhá-la até os órgãos de proteção à pessoa para a realização de um boletim de ocorrência. 

O que fica evidente, no entanto, é que ela quis se resguardar. Por isso, alerta a professora 

Michele de que se aquele episódio tomasse proporções maiores, ela estaria do lado da mãe e 

contra a professora. 

Pelo que observo do relato da professora Michele, as demais professoras sustentaram 

que praticavam o “método da bala” e que elas disseram para Michele fazer também. O que me 

surpreende é o fato da direção não ter conhecimento, ou fingir não ter conhecimento, de tal 
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prática. E a coordenadora pedagógica? Só aparece no relato da professora no lugar de escriba 

da ata da reunião entre as professoras e a diretora. A função do coordenador é também orientar 

o trabalho do corpo docente. E, mais uma vez, observo uma atuação meramente figurativa por 

parte da coordenadora. Assim, temos uma mãe que ameaça a professora, uma diretora que 

“manda” só na escola, mas fora dela não faz nada, um corpo docente que resolve os problemas 

de indisciplina com ações de estímulo-resposta e uma coordenadora meramente figurativa. 

Podemos falar de gestão democrática e trabalho coletivo? Penso que não. 

A professora Michele, diante do cenário que se colocou à sua frente tinha duas opções: 

ou continuava com sua postura, mesmo sabendo que não teria o apoio de ninguém, ou fazia 

aquilo que no início da narrativa ela se recusou a fazer: voltar atrás em sua palavra. E como ela 

nos conta, a menina, orientada pela mãe, enfrentou a professora levando um saco de balas e 

chupando na frente dos colegas. Diante disso, Michele, sozinha e sem apoio disse: “que legal! 

Pode chupar!”. Ela voltou atrás. 

É forte demais a narrativa da professora Michele, principalmente no final, quando ela 

acaba permitindo que a menina chupasse bala dentro da sala, na frente dos outros alunos. 

Voltar atrás nesse momento trouxe problemas para a professora, os quais ela temia e por isso 

não queria descumprir o combinado com as crianças. Ela perdeu a credibilidade. E não foi 

somente com os alunos, mas também com seus pais. 

Identifico aqui duas marcas de alteridade já explicitadas como a solidão do trabalho 

docente e o educar os ouvidos. Michele evidencia uma solidão não só relacionada ao fazer 

docente, mas também em relação ao apoio que o professor merece receber quando comete 

algum erro. É como se a condição humana do professor, nesse momento, lhe fosse negada. 

Educar os ouvidos aqui vem no sentido de ouvir e calar, aprender a ouvir a “voz do mais forte” 

que, nesse caso, pode ser representada pela direção escolar e pela mãe da aluna, e calar-se 

diante da provocação da aluna chupando bala em sua frente. 

Nas primeiras análises, pensei que a cultura da escola também se configuraria como 

marca de alteridade.  Uma marca constituída no seio da escola (e/ou instituições escolares) e 

que passa a tomar um corpo próprio nesse contexto. Guarnieri (2005), em diálogo com 

diversos autores, compreende que a cultura da escola é constituída de rotinas, tarefas, 

procedimento e valores presentes no cotidiano da escola. Ao incorporar essa cultura, o que 

ocorre normalmente com o passar dos anos, o professor passa a considerar algumas práticas 

como adequadas. Quando o professor iniciante chega à escola, na maioria das vezes, acaba por 

assumir certas atitudes sem questionar, não querendo enfrentar desentendimentos e conflitos, 

e adere a esse modelo cultural aceito e inquestionável (GUARNIERI, 2005). Considero um 
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bom exemplo dessa prática o “método da bala”, indicado à professora Michele. A autora define 

com precisão o momento vivenciado pela professora Michele, no tocante aos conflitos 

pessoais causados pela cultura da escola. Nas palavras da autora: 

 

Contudo, ainda que o professor iniciante considere a prática ou mesmo a 
cultura escolar como tradicionais, atribuindo a esse termo uma conotação 
inteiramente negativa, ele não deixa de perceber os problemas existentes e, 
muitas vezes, não sabe como enfrenta-los de maneira coerente com a sua 
concepção teórica. Assim sendo, esse professor pode acabar por adotar formas 
de agir usualmente empregadas pelos demais professores, gerando em si 
próprio conflitos, desânimo e frustração (GUARNIERI, 2005, p.12). 

 

Complementando as contribuições de Guarnieri (2005), observo que no caso da 

professora Michele, além de frustrações, conflitos e desânimo, incorporar a cultura da escola 

em seu fazer docente lhe trouxe sérios problemas. Sendo assim, uma análise mais atenta me 

permitiu pensar que a cultura da escola não é uma marca de alteridade, e sim uma produtora de 

marcas de alteridade. É através da cultura da escola que as marcas se constituem. Essa cultura 

é formada por práticas realizadas pelos sujeitos da escola, não está nos livros e não se configura 

de forma padronizada, como um saber a ser aprendido, compreendido. Ela nasce no seio da 

escola e ali toma corpo. Cada escola possui sua cultura, que é transmitida para o professor 

iniciante através do contato com os outros da escola. 

Guarnieri (2005) constatou em seu estudo que a cultura da escola apresenta-se como 

individualista e negativista. Entretanto, segundo a autora, “a avaliação de tal cultura também 

foi feita pelas professoras a partir dos conhecimentos adquiridos na formação básica (...), 

possibilitando discernir o que podiam ou não aproveitar para o próprio trabalho” (p. 20). Aqui 

está a marca do educar os ouvidos e estar atento ao que se ouve. 

Em seguida, apresento o segundo bloco, que contém as falas dos presentes no segundo 

encontro do GTED. Neste bloco, os professores dialogam acerca da responsabilidade e da 

responsividade do professor. 

 

2° encontro do GTED – 2011(Bloco II). 
 

 

Na quarta, uma aluna do projeto, da turma da tarde, na aula de educação física, e tem 
aquela coisa de que é proibido fazer educação física de chinelo. Tem que fazer de tênis. 
Só que como é projeto, muitas vezes as criancinhas nem tem tênis, vai se deixando. E 
tinham duas meninas conversando, [...] O banco virou e decepou a ponta do dedinho da 
menina. A mãe foi lá falar “minha filha está sem a metade do dedo”! Foi culpa da 
professora, que não olhou! 

Professora Pamela 
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Por outro lado, se foi avisado no começo do ano para os pais que não podia ir de 
chinelo, a responsabilidade também é da mãe. Porque se ela sabe que é dia de educação 
física, ela não pode mandar de chinelo. Agora toda semana a criança vai ficar sem fazer 
educação física porque ela não vai de tênis?”. Lá em Piracicaba, eu mandava no 
caderninho para os pais, a gente falava na reunião, eu conversava com a mãe na hora 
da saída. Tinha uma mãe que, a filha dela, a [nome da aluna] ia todo dia de sandalinha 
de salto, com três aninhos! Eu falava “não pode!”. A mãe não ia [buscar a menina]  era 
o cara da perua e eu falava “pede para ela não mandar mais assim” Escrevi recado no 
caderno, um dia eu a encontrei lá no portão [da escola], falei novamente. Mas a menina 
ia [mesmo com todos os avisos]. Agora eu vou por uma criança de três aninhos sentada 
todo dia, porque era todo dia, ela nunca ia de tênis. Falar “você nunca vai brincar viu 
bem?! Você não vem de tênis”. 

Professora Michele 

 

Porém vocês percebem a dimensão que é a responsabilidade do professor? Porque a 
responsabilidade que ele tem não é só a responsabilidade de ensinar, de educar, é a 
responsabilidade também pelo resto... A culpa acaba recaindo sobre o professor. Pelo 
menos as experiências que aconteceram essa semana me fizeram refletir sobre isso e a 
sentir medo mesmo. 

Professora Pamela 

 

E a responsabilidade do pai e do diretor da escola? Porque a minha diretora [escola 
em Piracicaba] era omissa em tudo! E nunca a responsabilidade recaía sobre ela. 
Nunca! Por exemplo, os pais vinham me cobrar o porquê eu não tinha uma monitora. O 
porquê de eu deixar as crianças sozinhas. E não era porque eu queria. Eu vivia pedindo 
isso para a diretora, eu pedi na secretaria para eles ligarem na prefeitura. Mas quem 
tinha a responsabilidade era eu! Sempre eu! Eles (os pais) vinham me cobrar! Então a 
gente [professor] é responsável por coisas que não são do nosso trabalho, afinal não 
sou eu quem contrata uma monitora. 

Professora Michele 

Quadro 15 – Bloco de diálogos 2 - segundo encontro do GTED 
 
 

Talvez um acontecimento corriqueiro vivenciado no contexto escolar, como o uso de 

um determinado calçado para realizar uma atividade, pudesse ser naturalizado ou banalizado 

pela professora daquela turma. Porém, esta situação me levou a pensar, a partir de uma 

perspectiva bakhtiniana, sobre a questão da responsabilidade. Para Bakhtin (2003), 

responsabilidade e responsividade estão juntas na vida: ao mesmo tempo que se é responsável 

pelo ato, se responde através deste ato às provocações que estão presentes na vida. No caso da 

professora Michele, ao permitir que sua aluna participasse da aula de Educação Física sem estar 

com o calçado adequado, ela assumiu a responsabilidade do que poderia acontecer com a 

criança naquele momento e respondeu às “provocações” que lhe eram postas naquele momento: 

a vontade da menina de participar da aula e o não cumprimento da solicitação de calçar tênis 

na criança nos dias estipulados por parte dos responsáveis. Ela “assinou” a sua resposta e sua 

responsabilidade sobre o ato em questão a partir do lugar próprio, único e singular de ser 



89 
 

professora nessa escola. Segundo Ponzio11 (2010) “postupok” é um ato (de pensamento, de 

sentimento, de desejo, de fala, de ação) que é intencional e que está caracterizado pela 

“singularidade, a peculiaridade, o monograma de cada um, em sua unicidade, em sua 

impossibilidade de ser substituído, em seu dever responder, responsavelmente, a partir do lugar 

que ocupa, sem álibi e sem exceção” (p. 10). 

Pensar em um ato responsável e responsivo (no sentido bakhtiniano de responder à um 

acontecimento que nos é dado pelos elementos presentes na vida) nos leva a pensar em uma 

possível dimensão formativa – dimensão responsável/responsiva – e que de certa forma marca 

o início da carreira docente. Considero que o professor em início de docência se enfrenta 

diariamente no cotidiano escolar, na vida, com diferentes acontecimentos que o levam a assumir 

a responsabilidade/responsividade dos seus atos. A professora Michele, ao permitir que a aluna 

participasse da aula, assumiu a sua responsabilidade sobre o ato, responsabilidade essa que é 

somente dela, intransferível. Para o professor novato, responder às provocações dos atos na vida 

e na profissão é um caminho desconhecido que o leva, muitas vezes, a assumir um encargo por 

um ato que não era de sua esfera, mas que passa a ser no momento em que ele endossou a sua 

resposta na ação, na profissão e na vida. 

Percebo que o caminho da docência surge como desconhecido, incerto e inseguro para 

os professores iniciantes. A professora Michele suscita uma questão interessante, que nos leva 

a refletir de que forma a carreira docente vem se configurando na sociedade contemporânea. 

Estariam os professores iniciantes respondendo e sendo responsáveis por acontecimentos 

desencadeados na profissão sem compreenderem a potência dessas atitudes? 

Com base no que nos falam Tardif e Raymond (2000), é possível refletir sobre até que 

ponto as múltiplas responsabilidades que estes professores agregaram eram de fato 

responsabilidades específicas do trabalho docente. Segundo os autores, este problema pode ser 

atenuado. 

 
No momento em que o professor consegue especificar e separar seu papel e 
suas responsabilidades do papel e da responsabilidade dos outros, 
principalmente no que diz respeito ao papel dos pais. Assim, ele consegue 
chegar a assumir apenas aquilo que lhe compete enquanto professor 
(TARDIF; RAYMOND, 2000, p. 230).  

 

                                                 
11 Além de trazer as marcas de alteridade e, no diálogo com os autores referenciado no capítulo II, embasa-las 
teoricamente, as análises me provocam a buscar outras leituras que me ajudem a ampliar a compreensão das 
experiências dos professores participantes do GTED.  
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A professora Michele, ao permitir que sua aluna participasse da aula de educação física 

sem estar com os calçados adequados, assume a responsabilidade do que poderia acontecer com 

a criança naquele momento e responde às “provocações” que lhe eram postas naquele momento: 

a vontade da menina de participar da aula, o não cumprimento por parte da mãe no tocante a 

solicitação de calçar tênis na criança nos dias prescritos. Ela “assinou” a sua resposta e sua 

responsabilidade sobre o ato em questão. 

Assumir uma responsabilidade que não lhe pertence, nessa perspectiva, parece-me um 

tanto incoerente, pois uma vez que a professora Michele permitiu que a aluna participasse da 

aula, assumiu a sua responsabilidade sobre o ato, responsabilidade que é somente dela, 

intransferível. Desse modo, pensar nas múltiplas responsabilidades do professor nos leva a 

pensar também nas múltiplas respostas deste professor.  

Quando digo que o professor assume uma responsabilidade no ato, observo que muitas 

vezes esse profissional se esquece de que existem leis para guiar a prática docente. Acaba 

agindo responsivamente e responsavelmente apenas na esfera do ato. A professora Michele em 

momento algum buscou na lei algo que a amparasse com relação ao fato da mãe não mandar a 

criança com o calçado correto para a prática da Educação Física. Ela assumiu a responsabilidade 

por aquela criança, permitindo que participasse da atividade, correndo os riscos de machucar-

se durante a aula. Podemos dizer que a professora Michele nesse episódio agiu de modo 

irresponsável? Penso que não. 

Tomar para si a responsabilidade que não lhe cabe, a meu ver, não faz do sujeito um 

irresponsável. Entretanto, no momento em que ele assume essa responsabilidade, passa também 

a responder por esse ato. Na vida e na lei. Se a menina tivesse se acidentado durante a prática 

de Educação Física, provavelmente seria a professora Michele a responsável pelo acontecido. 

E ela seria indagada do motivo da aluna realizar atividade física sem estar com os calçados 

adequados. Ou seja, a responsabilidade que era da mãe da criança, de mandar a filha 

devidamente calçada para a escola, passa a ser da professora Michele no momento em que ela 

permite que a menina participe da aula. 

Por outro lado, eu entendo a situação da professora Michele: a angústia em deixar um 

aluno de fora da atividade. Fica a sensação de que ele está sendo excluído do grupo, 

marginalizado. E isso fere o professor que pensa sua aula para todos os alunos, sem distinções. 

E isso passa também pela capacidade de compreensão da criança, que, no caso da aluna de 

Michele, tinha três anos, em entender o motivo de não poder participar da atividade com os 

outros alunos. São fatores que possivelmente influenciaram a atitude da professora, mas o que 

me inquieta é fato da Michele não ter recebido apoio da direção e da coordenação da escola 
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para a resolução do problema. A meu ver, a atitude mais sensata seria Michele ter levado a 

criança até a diretoria e informado à direção para que a mesma tomasse as providências 

cabíveis. Mas isso não aconteceu. A mãe continuou a mandar a filha de sandália, a direção e 

coordenação continuaram, ao que parece, sem tomar conhecimento da situação, e Michele 

acabou incorporando duas responsabilidades que não lhe cabiam do lugar de professora: de 

entrar em contato com a mãe e intimá-la a comparecer na unidade escolar, tarefa delegada à 

direção escolar; e a de não permitir que a criança participasse da atividade até estar devidamente 

calçada, pois estar de tênis era uma condição para a prática da Educação Física e a mãe já tinha 

sido diversas vezes notificada.  

Dessa narrativa, surge a seguinte questão: o professor, em particular o iniciante, sabe 

distinguir quais são as suas responsabilidades dentro do ambiente escolar? E quais destas estão 

amparadas por lei? Não se trata aqui da fragmentação das responsabilidades da escola e do 

individualismo. Falo dos encargos peculiares à cada função que existe dentro da escola. As 

responsabilidades não podem ser compartilhadas pelos sujeitos do espaço escolar? Com 

certeza, podem. Mas o que aconteceu com Michele não foi uma divisão das responsabilidades, 

ao contrário, a professora tomou para si o que não poderia ser uma responsabilidade sua, 

enquanto professora, e ao final acabou deixando de fazer aquilo que era de fato sua 

responsabilidade: zelar pelo bem estar da criança e não expô-la em situação de risco durante as 

aulas. 

Ouvindo as narrativas dos integrantes do GTED, percebo que muitos deles não sabem e 

não procuram saber quais são as responsabilidades legais da profissão docente. Vejo então uma 

marca de alteridade presente nesse fato. A responsabilidade docente no ato e na lei. As atitudes 

que os professores assumem na escola são de fato atribuições que cabem ao docente? E o que 

tais atitudes podem acarretar como consequência para esse professor? 

Abaixo apresento o terceiro bloco de transcrições, retiradas do segundo encontro do 

GTED. Aqui, o diálogo continua fluindo com o tema das responsabilidades do fazer docente. 
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2° encontro do GTED – 2011(Bloco III). 
 

 

Então como eu tenho um aluno que possui deficiência intelectual moderada, eu e a 
professora de recursos estamos tentando inserir libras com ele. Mas eu pensei “está 
bom, inserimos libras, mas esse aluno não está inserido em um ambiente de libras”. 
Mas eu também não tenho tempo, com tudo que tenho que fazer com todos, de inserir 
libras com ele e ainda com todas as crianças. Até mesmo porque eu não sei libras, eu 
teria que estudar. Tudo bem que o professor tem que lidar com isso, pois hoje em dia é 
inclusão. Essas crianças estão lá e teremos que dar um jeito. [...] Porque eu já percebi 
que o que eu e [nome da especialista professora de Educação Especial da sala de 
recursos] estamos tentando inserir ele [aluno com deficiência intelectual moderada] 
consegue fazer. A letra A, o B, o C, o que é televisão, o que é rádio, pois ela trabalhou 
as comunicações com ele. Ir ao banheiro, que ele antes vinha pedir para ir ao banheiro 
pegando no pipi. Todo dia ele vinha para mim pegando no pipi. Aí eu comecei a ficar 
incomodado “Meu Deus”! “Essa criança tem onze anos, essa criança vai crescer e ser 
um adulto que toda vez que quiser ir ao banheiro vai pegar no pipi para falar que quer 
ir ao banheiro”?! Que coisa horrorosa! E então fomos ensinando, e pelo menos o sinal 
de banheiro [em libras] ele aprendeu. Porque aí ele vem e pede para ir ao banheiro sem 
pegar no pipi. Mas a mãe do garoto não ajuda! Então eu fico desesperado. Eu olho para 
ele e falo “Meu Deus o que eu estou fazendo realmente para essa criança”?! Eu não 
estou fazendo muita coisa. E não dá para fazer mesmo. O máximo que eu consigo 
trabalhar com ele é a coordenação motora, mas são coisas que às vezes ele mesmo já 
está tão enjoado que não quer fazer. 

Professor Abner 

 

Maria e no seu caso? Porque você tem essa relação do pai que deixa o aluno na escola 
e acha que é obrigação da mesma cuidar dessa criança. No seu caso, com sua 
experiência da ONG, que tem outra característica, como era a relação com os pais? 

Professora Pamela 

 

Eu não sei se é pior ou se a gente consegue se aproximar um pouco mais [se referindo 
a relação com os pais na ONG]. Porque no caso, as crianças vão para a escola, e no 
período inverso eles vão para o projeto. E o que a gente vê: em muitas famílias, é a 
necessidade de se livrar do filho durante o dia. Então, por exemplo, quanto maior for o 
tempo que ele ficar ocupado, melhor. Só que não é por que... eu estou falando disso por 
experiência própria, então eu estou atuando e não estou falando em verdades [no caso 
verdades absoluta]). As mães, várias mães, a grande maioria, lá no caso, que é o [nome 
do bairro], onde eu trabalho, elas não trabalham, elas não fazem nada durante o dia. 
Muito menos cuidam dos filhos. Então eles passam o dia inteiro na escola, meio período 
na escola, meio período no projeto, e a participação deles é mínima [dos pais]. Quando 
eles têm que ir, não vão. Quando a gente tem que conversar, eles não vão. É uma 
comunidade que a gente tem uma dificuldade imensa de se aproximar. É um trabalho 
muito devagar, muito pequeno, passos de formiga eu diria. É muito difícil a gente 
conquistar os pais, por uma série de questões. Eles já chegam lá com uma visão 
diferente, assistencialista. Eles acham que o projeto tem que ser assistencialista. Eles 
vão lá achando que a gente vai dar uma cesta básica, ou algo para as crianças. Porque 
a maioria do que tem lá agora é assistencial, é programa de igreja, que dá esse respaldo 
assistencial. Quando a gente chega com um projeto socioeducativo, que tem um objetivo 
diferente, é algo estranho para eles. Então eles querem uma coisa que a gente não se 
propõe a oferecer. Então até a gente conquistar esse pai para ele entender que o nosso 
trabalho é outro, é uma distância gigante. E eles têm a questão da violência muito forte 
no bairro, claro que pelo próprio contexto ali de tráfico, de varias situações. Os 
próprios pais eles chegam muito violentos até a ONG. Claro que a sociedade já fez isso 
com eles, eles são frutos dessa sociedade. Então eles chegam para conversar com a 
gente com uma agressividade muito forte. É muito difícil conversar. Claro que tem as 
famílias que não são assim, não estou generalizando [...] Teve um caso, de uma mãe, 
que o professor suspendeu o filho dela, mas o menino aprontou, ele mereceu uma 
punição, não que eu concorde com isso, mas ele merecia uma punição, e ele foi suspenso 
[contexto da escola regular]. A mãe foi lá de moto, com um capacete na mão, e virou o 

Professora Maria 
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capacete na cara do professor. Bateu no professor com o capacete. Agora você imagina 
como é que estes pais resolvem seus problemas? As crianças resolvem assim também. 
Como é que eu falo para eles “Não, a violência não é legal.” Se na casa dele o reforço 
é negativo. O nosso trabalho é assim, e o da família é assim [apontando sentidos 
contrários com as mãos]. 

Quadro 16 – Bloco de diálogos 3 - segundo encontro do GTED 
 

Esse fragmento da fala do professor Abner me desperta inúmeras reflexões acerca da 

profissão docente. Ensinar ao aluno que possui uma deficiência o sinal (em libras) para usar o 

banheiro é de uma importância que ultrapassa os limites do “historicamente construído”. É uma 

lição para a vida! Quer mais que isso? Mas percebo que nem o professor Abner se dá conta da 

dimensão formativa que ele proporcionou para esse aluno. E o quanto essa relação pode ser 

também uma marca para sua constituição enquanto professor. É linda a preocupação dele com 

o adulto que aquele aluno será, o que fica claro quando indaga: “essa criança vai crescer e ser 

um adulto que toda vez que quiser ir ao banheiro vai pegar no pipi para falar que quer ir ao 

banheiro?” Emociono-me. Não é uma preocupação com o presente, o que esse aluno aprende 

ou não para colocar no SARESP ou na Prova Brasil. É uma preocupação com o aluno que se 

tornará um adulto, um sujeito para além do que se ensina na escola. É para mim o que há de 

mais bonito na profissão que escolhi. Formar para vida, considerando a formação integral do 

aluno que está além dos conteúdos escolares. 

Uma sala heterogênea, como a do Prof. Abner, com alunos que apresentam diferentes 

saberes, se configurou como uma classe constituída por duas turmas diferentes dentro de uma 

mesma sala de aula: um quinto ano adaptado às condições do aluno inclusivo e um quarto ano 

com dificuldades de aprendizagem e comportamento. Pina (2007), ao falar dos saberes 

produzidos no cotidiano da escola, atenta para o fato de que a organização escolar nos moldes 

atuais obriga que os alunos aprendam dentro de um tempo/espaço limite. Esse modelo de 

educação em nada converge com as propostas de respeito à diversidade que é possível encontrar 

dentro de uma sala de aula. 

 

Vemos e convivemos com tal concepção diariamente, até os dias de hoje, 
através do modo como a escola se organiza, ou seja, a organização em 
semestres, bimestres ou trimestres, os calendários, os cronogramas, as séries, 
disciplinas, grades, avaliações verificatórias de conteúdos, recuperações, 
aprovações ou reprovações. Esta é uma lógica que prioriza a dimensão linear, 
precedente e acumulativa dos conteúdos, de sua transmissão e aprovação, a 
partir de um pressuposto que se baseia em torno dos “ritmos médios” de 
aprendizagem, ignorando, por completo, toda diversidade e heterogeneidade 
presentes na sala de aula (PINA, 2007, p. 160). 
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A formação profissional do professor que acontece dentro do ambiente escolar e que 

está configurada tal como apontam o Prof. Abner e Pina (2007), permite compreender que 

existem contradições no contexto de trabalho daquilo que está sempre multifacetado e que exige 

do professor iniciante uma “adaptação emergencial”. O que fica como marca dessa adaptação 

é a preocupação exposta pelo Prof. Abner, ao perceber que mesmo que se tenha feito muito, 

ainda há muito a fazer. 

Este professor se desespera por não conseguir fazer mais por seu aluno, ainda que esteja 

fazendo o máximo que as condições estruturais (organização, tempo, espaço, materiais 

didáticos) lhe permitem. Ele assume uma responsabilidade que não é sua: questões ligadas à 

estrutura de adaptação e permanência desse aluno na sala de aula estão para além das 

habilidades pedagógicas do professor. Mas ele assume a responsabilidade por não poder fazer 

mais por esse aluno, se responsabiliza por não conseguir estimular o aluno com outras 

atividades e também responde ao que a situação lhe provoca, através do descontentamento do 

aluno, do engessamento do sistema escola. Ele dá o máximo de si, mas não se contenta com 

isso. A responsabilidade que julga ser sua é muito maior do que o máximo que ele pode fazer 

por esse aluno. 

Outro ponto que gostaria de destacar e que estabelece relação com a questão do micro 

coletivo de que venho falando neste trabalho é a relação do professor Abner com a professora 

especialista. O trabalho em conjunto, o “fazendo junto” de que nos falou Kátia, fizeram com 

que esse aluno, apesar de suas dificuldades e limitações, conseguisse aprender coisas novas. 

Saberes que para ele são importantes. A meu ver, mais importantes até que a classificação das 

palavras ou alguns números romanos.  

É uma pena que o professor Abner se incomode com o que estava sendo realizado com 

o aluno e diga: “eu fico desesperado. Eu olho para ele e falo: ‘Meu Deus o que eu estou fazendo 

realmente para essa criança’?! Eu não ‘tô’ fazendo muita coisa”. O que é muita coisa? Quais os 

critérios que nós professores estabelecemos para dizer se estávamos fazendo pouca ou muita 

coisa para nossos alunos? Penso que ao final de sua narrativa o professor Abner nos aponta um 

caminho para pensarmos essa questão. Ao afirmar: “o máximo que eu consigo trabalhar com 

ele é a coordenação motora, mas são coisas que às vezes ele mesmo já está tão enjoado que não 

quer fazer”, o professor comprometido com seus alunos, com a escola onde trabalha, com sua 

profissão, ainda que esteja fazendo o máximo por seus alunos, acha que não é o suficiente. Pois 

sempre tem algo que escapa, que não conseguimos dar conta de ensinar.  Por isso penso que o 

trabalho coletivo é importante, para que alguém olhe para esse professor e diga: “você não vai 

consertar tudo agora”, assim como a coordenadora disse ao professor Abner. A nós professores, 
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às vezes cabe a reflexão de que não é possível dar conta de tudo. Existe um mundo de saberes 

a serem descobertos por nossos alunos. A nós cabe uma pequena parte desses saberes. Pequena, 

porém importante. 

Uma narrativa muito cuidadosa foi a da professora Maria, sempre tentando ver o outro 

lado da história, cuidando para não generalizar as experiências. Penso na professora Maria e na 

“luta” diária que ela travava para que seu espaço de trabalho fosse reconhecido como 

socioeducativo e não assistencialista. Como meu foco nesse momento é analisar as marcas que 

ficam no professor dessa relação com os pais/família, me chama a atenção quando Maria diz 

que “em muitas famílias, é a necessidade de se livrar do filho durante o dia”. Essa é uma fala 

forte. Em 2012, trabalhei no mesmo bairro onde fica a ONG em que Maria trabalhou e a 

realidade nos fere demais. É outra configuração familiar. Difícil de compreender e mais difícil 

ainda de aceitar. E a sensação que eu tinha enquanto atuei como professora nesse bairro era a 

mesma da professora Maria: algumas famílias querem se livrar de seus filhos.  

Quando Maria se refere ao fato das mães não fazerem nada durante o dia, ela quer dizer 

que elas não trabalham. Muitas passam o dia nos bares, que existem aos montes no bairro. 

Outras passam dormindo, pois se prostituem durante a noite. Outras trabalham para o tráfico de 

drogas e por isso não podem cuidar de seus filhos durante o período que vendem a droga. 

Algumas ainda ficam tomando sol, passeando pelo bairro, dentre outros afazeres que, 

socialmente são vistos como lazer, e não trabalho, e que poderiam ser substituídos pelo cuidar 

dos filhos e da casa.  

Maria pontua muito bem a questão dos pais/família estarem acostumados com projetos 

assistencialistas. Como o bairro é muito carente, tudo que chega lá, chega com conotação de 

assistencialismo. E eles se acostumaram. Quando a proposta muda, eles não conseguem 

compreender, muito menos gostar. Trabalhei em uma escola, educação formal, e ainda assim, 

era perceptível o olhar assistencialista que eles possuíam sobre a escola. Há um episódio que 

jamais vou me esquecer. A avó de um aluno veio reclamar na escola que não recebeu o dinheiro 

do Bolsa Família, pois a escola havia passado faltas a mais para o aluno. Assim, o programa 

não a beneficiou. Segundo essa avó, o menino só frequentava a escola devido ao benefício, mas 

se a escola não desse um jeito, ela o tiraria da escola e o colocaria para trabalhar. Nunca me 

esqueci desse fato, e agora ele apareceu com força em minhas lembranças. 

Se a escola regular é vista por alguns pais/família como garantia de inclusão em 

programas sociais assistencialistas, é possível pensar que a ONG em que Maria atuava sofria 

uma pressão ainda maior. E quando Maria diz que a questão da violência é forte, ela tem razão. 

Para alguns pais/família, os conflitos são resolvidos à bala. De revólver. No tempo em que 
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lecionei nesse bairro, percebi que eles têm um respeito imenso pelos professores. Quando os 

traficantes tomam o bairro, os únicos que podem “descer” (o bairro fica na baixada de um 

morro) são os professores e funcionários da escola. Mas a vigilância é constante. Um olhar mais 

incisivo, ou uma palavra mal interpretada, é motivo para discussões, ameaças e até agressões 

físicas. É muito forte a questão da violência. E isso é estimulado desde cedo nas crianças. É 

claro que não podemos generalizar as situações. Existem pais/famílias que são parceiros da 

escola, personagens reconhecidos no bairro pelos seus serviços prestados em favor da 

comunidade como um todo. 

Mas o que percebo é que tanto na escola quanto em instituições socioeducativas, o 

professor responde as provocações que lhe são feitas, e muitas vezes assume a responsabilidade 

para além de suas responsabilidades. Sendo assim, se sobrecarrega, se esgota, sendo muitas 

vezes cobrado por coisas das quais ele não tem, por regra, que responder. 

O quarto bloco de diálogos, retirado do segundo encontro, sintetiza, em certa medida, 

um pouco daquilo que até agora foi discutido: a cultura escolar e a responsabilidade docente. 

 

2° encontro do GTED – 2011 (Bloco IV). 
 

 

Aí gente! Não podemos esquecer as contradições: nessa hora a mãe virou para você e 
disse “Quem educa meu filho sou eu, na minha casa!” E tem aqueles que nos dizem “Eu 
não sei mais o que fazer com essa criança!” E delega para a escola. E aí o professor 
faz o que? Educa uns, não educa outros “esse eu não posso, aquele eu posso”. Como 
fazemos isso em sala de aula? E eles [os alunos] percebem e você perde completamente 
a autoridade, porque para esse aqui eu falo “você não pode fazer isso” e para o outro 
eu não falo porque não posso falar [...] De vez em quando, algumas mães querem fazer 
a festinha de aniversário da criança na escola. Então elas mandam bolinho e as outras 
coisas para a gente fazer a festa lá com as crianças. Porque se você for pensar até isso 
elas “terceirizaram”, porque nem isso elas querem fazer na casa delas. Já faz na escola 
a festa de aniversário e acabou. E o professor que se responsabiliza. 

Professor Abner 

 

Bom, mas o que eu aprendi com isso: primeiro nunca mais vou levar balinha. Segundo, 
a sua autoridade é totalmente desconstruída de uma hora para a outra. Porque no dia 
seguinte, a mãe da outra menina, que também ficou sem bala, a mãe nunca tinha ido à 
escola, a mãe abandona a menina totalmente, essa mãe foi lá. Porque a menina viu a 
briga, falou para a mãe, e a mãe foi lá e me falou “Eu já sei que outra mãe veio reclamar 
e deu briga, então é melhor você não deixar a minha filha sem bala, porque senão você 
também vai ter problema comigo.” Isso no dia seguinte. E a mãe nunca tinha ido à 
escola. Já tinham chamado ela várias vezes porque essa menina dá problema todo ano, 
mas ela nunca tinha ido. E daí o que ficou para mim: a sua equipe escolar não te apoia, 
ainda que alguns professores tenham me apoiado, a diretora, que seria a responsável 
maior se o caso tivesse ido para frente, já me avisou desde o começo que estaria contra 
mim. Então você não tem uma equipe formada na escola. Assim eu vi que tudo o que 
você for fazer em sala de aula, você tem que pensar em você primeiro. Porque se 
acontecer algum problema, só você vai se comprometer e ninguém mais. Só você! A 
escola não vai tomar a responsabilidade, nem a diretora. E outra coisa, a partir desse 
episódio eu não fiz mais nada com a menina. Teve um dia que essa menina deu um grito 
em sala de aula, e como combinado, eu falei para ela pedir desculpas para o colega. 
Ela abaixou a cabeça e não pediu. Eu falei “Por favor, pede desculpas para os 
coleguinhas, eles estão esperando, você não lembra que a gente combinou que quando 
gritasse a gente iria pedir desculpas?”. Ela ergueu a cabeça e começou a chorar. Eu 

Professora Michele 
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fui lá na hora e falei “Não precisa! Não quer pedir, tudo bem! “Os coleguinhas já 
esqueceram”. Porque tive medo de apanhar na rua. 

 

Para encerrar eu penso que a pergunta que fica é: que escola é essa, ou que instituição 
é essa? Qual é a visão do modelo escola/instituição que essa sociedade enxerga onde 
tudo pode e ao mesmo tempo nada pode. É um jogo de contradições. E nós como 
professores iniciantes ficamos no meio desse turbilhão, com direção que não apoia, às 
vezes com corpo docente também que não apoia, e com pais que querem ditar regras do 
que se deve e do que não se deve fazer. Eu fico me perguntando: que instituição é essa, 
ou que instituições são essas, onde nós [professores] somos responsáveis pela 
segurança, bem estar, alimentação, educação. Acho que além dessa questão de qual é 
esta instituição, o que ela deveria ser e o que ela é de fato surge outra questão: e o 
professor? O que cabe ao professor? 

Professora Pamela 

Quadro 17 – Bloco de diálogos 4 - segundo encontro do GTED 
 

No último bloco de diálogos percebo as marcas de alteridade aparecendo novamente, e 

com um potência incrível. Relembrando que, desde que me propus a buscar indícios que me 

levassem as tais marcas do outro, ou seja, marcas de alteridade, já foi possível, a partir do 

movimento de análise, encontrar algumas dessas marcas. No primeiro encontro do GTED foi 

possível encontrar as práticas perversas, solidão do trabalho docente e o educar os ouvidos. 

Com as experiências da professora Michele, encontrei a marca da responsabilidade docente. 

Desse último bloco, gostaria de extrair uma frase da narrativa de Michele e que me 

marcou muito quando a ouvi dizer, pois naquele momento ela começou a chorar. “Assim eu vi 

que tudo o que você for fazer em sala de aula, você tem que pensar em você primeiro. Porque 

se acontecer algum problema, só você vai se comprometer e ninguém mais. Só você!”. Essa 

frase mostra uma marca de alteridade: o isolamento. Após não encontrar um espaço aberto ao 

apoio e a coletividade, Michele foi provocada a uma transformação de postura em relação à sua 

prática. Ela passou a fazer tudo sozinha, pensar somente em si. De ouvidos educados e coração 

fechado, ela se isolou. 

No segundo encontro do GTED os participantes falaram sobre como viam a 

escola/instituições socioeducativas onde trabalharam. O que foi possível perceber é que esse 

ambiente há conflitos de interesse, concepções e posturas divergentes. Que existem 

responsabilidades dadas e outras assumidas pelo professor. Penso que a partir das marcas aqui 

explicitadas é possível pensar qual a função do professor em tais contextos e qual o papel da 

escola e de instituições socioeducativas na sociedade atual. Como os sujeitos da escola 

promovem a relação entre família-escola, comunidade-instituição socioeducativas. Como o 

professor vê a escola e também como a escola vê esse professor. 
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4.3 Sala de aula: minha, sua, deles ou nossa? O terceiro encontro do GTED. 

No terceiro encontro do GTED dialogamos sobre acerca da questão “sala de aula: minha, 

sua, deles ou nossa?” e esse encontro foi um disparador de vários sentidos e ressignificações. 

Iniciei o encontro com a leitura de três tirinhas de Mafalda. Após a leitura solicitei que cada 

professor reescrevesse nos balões um diálogo estabelecido a partir do lugar deles de professores 

novatos. No momento seguinte a reescrita, cada professor leu a “sua tirinha”. Em alguns 

momentos, devido ao conteúdo forte percebido na reescrita de uma determinada tirinha, os 

professores comentavam, concordando com a colocação do outro.  

Apresento as tirinhas, pois elas me auxiliam com informações extras de alguns dos 

sujeitos do GTED e que eu considero importantes para se compreender seus diálogos nesse 

encontro. As tirinhas evidenciam muito da forma como os professores veem a escola onde 

trabalham. 

O conteúdo desse material me chamou muito atenção pela forma que os professores 

incorporaram o espírito da personagem, que como explicitado anteriormente, é conhecida como 

uma garotinha com um senso crítico afiadíssimo e que provoca o leitor ao fazer perguntas 

provocativas de forte cunho político e ideológico. 

Mafalda é a personagem principal de uma tirinha que surgiu na década de 60. Criada 

pelo argentino Quino, ela ganhou popularidade por suas inquietações sobre o mundo, as 

relações humanas, políticas, econômicas e sociais.  

A referida personagem é uma criança de oito anos e não tem “papas na língua”. Coloca 

seus pais e os demais personagens adultos das tirinhas em situações pra lá de embaraçosas, com 

seus questionamentos ácidos e muitas vezes irrespondíveis. Também provoca os leitores uma 

reflexão acerca das situações que ela vivência e que estabelecem estreita relação com a 

realidade do mundo.  Mafalda não esta sozinha. Sua turma é formada também por: Mamã, 

Filipe, Manolito, Susanita, Gui, Miguelito, Liberdade e Burocracia. Esta última é a tartaruga 

dada à Mafalda pelo seu “Papá” e recebeu esse nome por ser extremamente vagarosa. 

Mas qual a intenção de escolher Mafalda para a reescrita? Eu sempre fui uma pessoa 

com um senso de humor ácido, bastante semelhante ao da personagem. Na graduação ganhei o 

apelido de Mafalda por meus colegas e a partir de então comecei a me interessar pelas tirinhas. 

Ganhei, ao longo dos anos, diversos livros com compilações de diversas tirinhas publicadas. 

Esse ano eu decidi levar os livros para a minha sala de aula e disponibilizar para os meus alunos. 

Expliquei quem era Mafalda e o quanto eu gostava dela. Foi um sucesso. 
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Antes da realização do 3° encontro do GTED que tinha como tema: “Sala de aula: 

minha, sua, deles ou nossa?” Eu decidi preparar um material para que os participantes 

registrassem algo. A princípio eu pensei em realizar uma dinâmica e em seguida solicitar que 

eles escrevem sobre o que foi possível refletir a partir da proposta. Entretanto, antes de escolher 

a dinâmica, me foi sugerido pela minha orientadora que utilizasse as tirinhas de Mafalda 

pedindo a reescrita das mesmas, mas pensando na Mafalda como sendo uma professora 

iniciante que chega à escola.  

Gostei muito da sugestão e comecei a procurar algumas tirinhas que estabelecessem 

alguma relação com a escola. Encontrei diversas delas, uma mais interessante e provocadora 

que a outra. De todas as encontradas, escolhi as que seguem abaixo. 

 

 

 
Figura 12 – Tirinhas originais de Mafalda 

 

São tirinhas que convidam o leitor a uma reflexão a respeito da instituição escolar e seus 

moldes sociais. Imprimi as três tirinhas em uma folha e, em uma segunda folha, eu imprimi 

apenas as tirinhas com os balões de fala em branco e já no primeiro momento, eu apresentei a 

Mafalda aos participantes e solicitei que lessem com atenção cada uma das tirinhas. Nesse 

encontro estiveram presentes seis dos dez professores.  
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Em seguida, apresentei a proposta de reescrita das tirinhas, na qual eles se colocariam 

no lugar da Mafalda, mas como se ela fosse uma professora iniciante chegando à escola. Após 

todos terem reescrito, demos início a socialização no grupo. 

Fizemos da seguinte forma: eu lia a primeira tirinha original e, em seguida cada um lia 

o que escreveu na primeira tirinha; depois lia a segunda tirinha original e começava a 

socialização de cada um; com a terceira e última ocorreu da mesma maneira. Entretanto, para 

sistematizar as análises vou exibir as três tirinhas de cada professor sequencialmente. 

A socialização da primeira tirinha foi feita pelo Abner. Segue a sua reescrita. 

 

Professor Abner 
 

 
Ah, falamos tanto na escola em formarmos cidadãos críticos, mas não estamos ensinando isso as 
crianças! Eu até tenho fazer isso, ensinar sobre diversidade, coletividade, respeito. Mas não isso que 
contará para eles (alunos), pois na hora que a escola for avaliada, o que conta é a Prova Brasil. E ela 
não mede esses valores... Não acho justo treinar alunos para preencherem gabaritos! 

 
Chega uma hora que estamos assim mesmo! Tendo urticárias ao ouvir vozes de crianças no final de 
semana! Por mais que eles sejam bons, tem uma hora que cansa! 

 
(Soltou uma gargalhada apenas). 

Figura 13 - Tirinhas de Abner 
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Lendo a primeira tirinha de Abner me pergunto: é isso que ensinamos na escola? Os 

alunos a serem bonecos? Não ensinamos a eles a verdadeira cidadania? Ou seria este, como 

apontou o professor, o outro lado da escola? No entanto, se considerarmos que a escola forma 

bonecos estamos nos colocando no lugar de formadores desses bonecos. 

Não quero fazer desse estudo um relato denunciatório e considero que a educação tem 

sim dois lados. Nós professores não somos neutros e quando estamos ensinando a ler e a 

escrever também estamos ensinando muitas outras coisas. O professor Abner justificou que ele 

tenta fazer de seus alunos cidadãos críticos, mas que nas provas governamentais eles são 

cobrados a reproduzir os conhecimentos como bonecos, de forma mecanizada. Ele revela o 

cansaço sendo “obrigado” a ensinar seus alunos a preencher gabaritos.  

Sobre isso Nóvoa (2011) diz “quanto mais se fala da autonomia dos professores mais a 

sua ação surge controlada, por instâncias diversas, conduzindo a uma diminuição das suas 

margens de liberdade e de independência” (p. 20). Penso que é nesse sentido que Abner se 

entristece em ter que formar, ou melhor, formatar bonecos e falsos cidadãos. Talvez a tristeza 

do professor é perceber que ao mesmo tempo que formamos bonecos estamos também sendo 

bonecos nas mãos daqueles que não desejam um país constituído por sujeitos verdadeiramente 

cidadãos. 

Na segunda tirinha Abner realiza uma crítica ao tempo escolar, e à relação cotidiana 

entre professor e aluno. Pensando no objetivo do meu trabalho, vejo o professor formando-se 

cotidianamente na relação com seus alunos. Mas até esse formar-se acaba entrando em uma 

fase de cansaço. Em que estar todos os dias com esses alunos pode, em alguns casos, 

transformar até mesmo a maneira com que o professor enxerga esse outro-aluno. A relação 

professor-aluno é uma relação entre sujeitos e como tal tem seus altos e baixos, suas fases de 

cansaço em estar ali com eles, na maioria das vezes de segunda a sexta-feira. O professor é 

pessoa e parte dessa pessoa é professor (NÓVOA, 1995) e não são todos os dias que estamos 

animados a estar com os alunos, e isso não significa que não gostamos de nossos alunos, nem 

da profissão docente. Talvez o tempo escolar não colabore para que o cansaço do dia-a-dia não 

se potencialize na relação professor-aluno. 

A terceira tirinha me arrepia toda vez que a leio. Com um final denso, Abner expressa, 

através de Mafalda uma possível dúvida em ter dispensado quatro anos de sua vida, se 

preparando profissionalmente para uma profissão que entristece as pessoas, haja vista a 

expressão de Felipe à pergunta de Mafalda. As palavras formam, mas o silêncio também. O 

silêncio do personagem Felipe falou muito à Mafalda.  E apenas a gargalhada do professor 

também. Como aponta Amorim (2002) que se apoia em Bakhtin, “o silêncio bakhtiniano é um 
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silêncio de vozes caladas” (p. 13). Para ela, o silêncio indica o espaço do entre: entre palavras, 

entre frases, entre regimes.  

 A segunda professora a ler sua reescrita foi Michele. 

 

Professora Michele 
 

Eu pensei também sobre o conteúdo de ensino é descontextualizado da vida dos alunos. É lógico 
que também não dá para pegar tudo que eles vivem e trazer para a escola, mas o que eu vejo é que 
a prefeitura impõe conteúdos totalmente descontextualizados. Meus alunos estavam vendo 
crônicas, mas aquelas que vinham no livro didático eram para alunos de 8ª série. Os alunos liam e 
não entendiam nada! Eu tive que adaptar e trazer crônicas que eles entenderiam. Só que a 
supervisora me cobrou o porquê eu não havia trabalho com AQUELAS crônicas do livro didático. 

Ah eu pensei também na questão da rotina, do desgaste físico e mental do professor. 

Novamente a questão do conteúdos descontextualizados que impõe para gente cotidianamente e 
que desestimulam qualquer criança! 

Figura 14 – Tirinhas de Michele 

 

A primeira tirinha convida o leitor a uma reflexão acerca do sentido daquilo que se 

aprende na escola. É o que diz Freire (1989) quando afirma que “a leitura do mundo precede 

sempre a leitura da palavra” (13). Não adianta memorizar, como aponta o autor, 

“mecanicamente” e “soletradamente” uma palavra que sequer sabemos o significado. A 
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professora Michele justifica sua reescrita dizendo da dificuldade em ensinar conteúdos que não 

fazem sentido aos alunos, conteúdos descontextualizados, impostos pelo poder público. 

O que fica para mim como pesquisadora é que entre “bonecos” e “domedrários” os 

professores estão reproduzindo aquilo que acreditam não ser o mais coerente, e estão se 

angustiando com isso. E como o foco desse trabalho é pensar na formação do professor a partir 

da relação com o outro, aqui vejo alunos dizendo para o professor “eu não aprendo assim”, “eu 

não entendo isso” e do outro lado um poder público dizendo “faça assim” “prepara para isso” 

o que acaba acarretando uma forte angustia no professor que cede, reproduzindo sem também 

não saber o porquê o faz. E faz porque às vezes não enxerga outra saída, ou porque é algo que 

vem prescrito de cima para baixo.  

Como aponta Guarnieri (2005), ainda que o professor iniciante enxergue as práticas que 

ele encontra na escola como tradicionais (conotação negativa da palavra), ele não deixa de 

perceber os problemas que existem na escola, e muitas vezes não sabe como enfrenta-los de 

maneira coerente. Nas palavras da autora “assim sendo, o professor pode acabar por adotar 

formas de agir usualmente empregadas pelos demais professores, gerando em si próprio 

conflitos, desânimo e frustração” (p. 12). 

Na segunda tirinha Michele, de forma irônica, ilustra uma situação que é muito comum 

nas escolas: o cansaço do professor. Aquele que transforma crianças em seres terríveis, 

“diabinhos”. O professor que não se sente feliz com a sua escolha profissional. Há professores 

que não se identificam com a profissão, e não basta gostar de criança para ser professor. É 

preciso gostar de ensinar. E é preciso aprender a driblar o cansaço. 

Na terceira tirinha Michele novamente ironiza os conteúdos tradicionais da escola, 

estabelecendo uma relação dos saberes que fazem sentido e aqueles que servem para serem 

reproduzidos em avalições governamentais como SARESP e PROVA BRASIL. 

A terceira professora a compartilhar sua reescrita foi Karla. 
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Professora Karla 
 

Eu fiquei pensando naquela questão de quando você chega à escola, você ouve tanta coisa, tanta 
coisa, que você já chega meio que “armado” sabe. Você ouve esse discurso que é sempre o mesmo, 
sempre se repete. Será que com isso você chega a seu primeiro dia com aquele entusiasmo? 

Vai nomesmo sentido da anterior, essa questão das impressões que temos dentro do contexto 
escolar. 

Na minha tirinha eu chamei a atenção para a relação do professor com o grupo que eu acho que é 
uma coisa que pega também.  

Figura 15 - tirinhas de Karla 

 

A primeira tirinha da professora Karla evidencia uma marca de alteridade muito forte: 

a invisibilidade. Se é o outro que diz quem somos, se é para o outro que falo, não existe nada 

pior do que ser ignorado por esse outro, não ser notado, passar despercebido. E “eles” usado 

pela professora Karla pode ser os alunos, os colegas docentes, a equipe gestora. Essa reescrita 

me faz pensar que o não contato com o outro, o não reconhecimento da relação de alteridade 

do outro para com o eu, também é, em certa medida, uma ação formativa. 

A fala da professora Karla me provoca a olhar também a condição que o professor que 

chega à escola. Pensar a escola enquanto um espaço de coletividade é fundamental para se 
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conseguir uma educação de qualidade. Mas não posso esquecer-me de olhar também para esse 

sujeito que se insere no ambiente escolar e que muitas vezes, como nos fala a professora Karla, 

vem repleto de pré-conceitos. Traz consigo uma visão da escola construída através do que a 

mídia fala, as outras pessoas falam. Pessoas que muitas vezes questionam a escolha desse 

sujeito em se tornar professor. Esse professor que chega à escola não traz somente aquilo que 

ele conheceu em sua formação inicial, traz também suas concepções, suas crenças, o olhar sobre 

a escola que construiu enquanto aluno dessa mesma escola. E isso tudo me leva a pensar na 

função dos estágios de docência dentro dos cursos de licenciatura. A meu ver eles são a ponte 

entre escola e universidade e podem contribuir para que o futuro professor não adentre o espaço 

escolar “armado”, como bem chamou Karla. 

Se a escola é vista como um campo de batalha, temos que chegar “armados”, prontos 

para o enfrentamento, o embate. Para mim, a cultura da escola contribui para essa visão da 

escola. Penso que são os sujeitos que nela estão que fazem da escola o inferno ou o paraíso. 

Ingressar na carreira “armado” é não se permitir conhecer, aprender, reconhecer. A meu 

ver é fazer o mesmo. O mesmo que a maioria faz. É não fazer a diferença. E ao professor cabe, 

como condição sine qua non, fazer a diferença. 

Fontana (2000) em seu estudo constatou que “na maioria das vezes, a expectativa 

institucional, em relação ao exercício da docência pelas jovens professoras, centra-se no 

exercício do disciplinamento, já que, do conteúdo, os livros didáticos podem dar conta...” (p. 

110). E como disciplinar corpos? Com armas. Chegar “chegar mordendo”, “não mostrar os 

dentes”, são algumas das “armas” que professores novatos utilizam para dar conta da disciplina 

dos alunos. 

Na terceira tirinha novamente o problema da invisibilidade ou também se pode pensar 

no isolamento. Segundo García (1998), o isolamento do professor iniciante é uma prática que 

é transferida pelos próprios professores que já estão na escola. Assim o professor que chega não 

encontra parceiras e se isola, e assim sucessivamente. Em seu estudo sobre a socialização dos 

professores iniciantes, García (1991) constatou que um dos problemas apontados como um 

ponto negativo no início da docência é o isolamento da profissão. 

A quarta professora a socializar suas tirinhas foi Jane. 
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Professora Jane 
 

(Longo período em silêncio) Ah! É muito triste! Triste e chato! A gente já sabe que não será fácil, 
mas não imagina que é tão difícil! 

Sim, eu fui irônica! 

Tem dias que eu falo “dá para ir”, mas tem dias que penso que não vou suportar. Se eu tivesse 
também trabalhando e fazendo mestrado a situação seria um pouco melhor.  

Figura 16 - tirinhas de Jane 

 

Coloco-me a refletir se o descontentamento de que fala Jane é algo contagioso. Pois o 

que venho percebido tanto com a pesquisa quanto com experiências pessoais é que cada vez 

mais os professores estão reproduzindo esse discurso desanimador. Seria tão forte a marca do 

professor mais experiente a contagiar até o mais empolgado dos professores iniciantes? 

Novamente a ironia na segunda tirinha. Seria o momento de pensarmos então em uma 

revolução do cotidiano? No texto “a aula como acontecimento” Geraldi (2004) com ela propõe 

uma revisão da concepção atual de aula. O autor propõe trazer a vida para dentro da sala de 

aula. Segundo ele “trata-se de pensar o ensino não como aprendizagem do conhecido, mas como 

produção de conhecimentos, que podem resultar também de novas articulações entre 

conhecimentos disponíveis” (GERALDI, 2004, p. 20). 



107 

Talvez pensar a aula como acontecimento, como possibilidade de quebra da rotina pré-

estabelecida faça com que as relações tornem a experimentar a sensação prazerosa de ser mais 

que um ensinar e aprender, transformando-se em algo que está em devir, e que em cada dia 

resida a surpresa de não saber o que se vai aprender. Não no sentido de abandono total dos 

conhecimentos historicamente constituídos, mas sim na tentativa de minimizar o cansaço que a 

rotina nos traz. 

Na terceira tirinha novamente o silêncio e a expressividade de Felipe fazendo com que 

Mafalda repense a escolha em ser professora. Lembrando que quem escreve a tirinha é uma 

professora iniciante que estava enfrentando um momento difícil na carreira. Mais uma vez 

explicito que não quero fazer desta pesquisa um relato denunciatório e sim me proponho e 

refletir acerca da inserção do professor iniciante no contexto escolar. Assim, considero que o 

trabalho que aqui apresento contribui para pensar outras formas de acolher os professores 

novatos nas escolas ou nos espaços educacionais não formais. Ao propor essa atividade eu não 

determinei que os desfechos das tirinhas fossem felizes ou tristes. Entretanto, agora, ao analisa-

las me incomodou é que mesmo tendo a chance para pensar em sonhos ou ideais de outra 

escola eles mudaram o final das tirinhas. Há de se considerar que os professores tentaram 

manter a ironia das tirinhas originais, mas, isso não era uma regra a ser mantida. Os participantes 

poderiam modificar as tirinhas da maneira que achassem melhor. A única exigência era pensar 

a personagem como uma professora iniciante. Eles tinham liberdade para pensar uma Mafalda 

sonhadora, mas ficaram amarrados em manter a ironia e evidenciar o desanimo, o cansaço, a 

dúvida.  E eis que agora, ao analisar me entristeço ao ver que nenhum dos professores se 

permitiu sonhar um contexto escolar diferente. Nem mesmo eu. 

A quinta professora a socializar suas tirinhas foi Brenda. 

Professora Brenda 
 

Sempre me marcou muito o fato de que quando você chega na escola, os outros professores já nos 
dão aquela “injeção de ânimo” (ironizando o termo). E fico pensando que essa imagem que pintam 
para o professor que está ingressando é um pouco exagerada, pois tudo depende do olhar do 
professor, de sua postura. 
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No sentido novamente dessa retirada da empolgação inicial do professor. Sempre tem um para 
nos desestimular... 

No início parece que só a gente está empolgado, como vontade de fazer novas propostas. 

Figura 17 - tirinhas de Brenda 

 

A professora Brenda, assim como os demais, nas tirinhas 1 e 2 evidenciou a precariedade 

da profissão e o descontentamento, dos que já estão na escola. Entretanto, na última tirinha 

Brenda nos dá o que me pareceu um suspiro ao se pensar a escolha pela carreira docente. 

Diferentemente das demais, a reescrita de Brenda mostra uma professora, que apesar de estar 

se questionando, não lamenta a sua decisão pela profissão. Se sente sozinha, e aí está a marca 

da solidão do trabalho docente.  

Eu fui a última a compartilhar a reescrita das tirinhas com o grupo. 

 

 

Professora Pamela 
 

Eu pensei mesmo na questão da valorização profissional mesmo. Dar conta de tudo que damos 
por R$ 900,00? Querendo ou não isso desistimula. Quanto vale a nossa prática? 
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A rotina cansa demais: nós professores e os alunos. E o grande desafio é vencer esse cansaço. 

Essa a imagem já traduz a resposta que seria dada a essa pergunta né? 
Figura 18 - tirinhas de Pamela 

 

Na primeira tirinha eu explicito a desvalorização do trabalho docente. De maneira 

irônica, compara o salário de uma professora com a de uma costureira. Não que costurar seja 

algo de menos valor que ensinar, mas a profissão docente merece ter um salário condizente com 

a responsabilidade que é dada ao professor: a de formar sujeitos críticos e autônomos, capazes 

de cumprir com seus deveres e fazer valer os seus direitos perante a sociedade. 

Nas tirinhas 2 e 3 novamente o poder do outro de mudar o que pensamos, nossas 

concepções, posturas e até mesmo o nosso discurso. Na segunda tirinha a sala de Felipe o 

deixava feliz, mas depois das palavras de Mafalda, passou a ser uma sala infernal. Na terceira, 

a surpresa da Mafalda diante do silêncio de Felipe, novamente o silêncio que fala, e que faz 

calar a vontade de fazer diferente. 

Consegui, com as análises das tirinhas, encontrar algumas marcas de alteridade tais 

como: o silêncio, a invisibilidade, o isolamento e a solidão do trabalho docente. Marcas essas 

representadas na relação da personagem Mafalda com Susanita e Felipe. Marcas que falam, que 

calam; mudam e emudecem. Marcas de alteridade presentes no processo de constituição do ser 

docente. 

No primeiro bloco os professores concentraram as falas em comentar sobre as suas 

reescritas das tirinhas de Mafalda, e talvez por isso o tema sala de aula não tenha aparecido com 

ênfase. Mas decidi trazê-los, pois para mim esses são excertos que me ajudam a pensar nas 

marcas de alteridade. 
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3° encontro do GTED – 2011 (Bloco I).  
 

 

Quando eles voltam de férias e dos feriados prolongados é um horror! E você Pamela 
não passou pelas férias ainda, mas você verá que vai tudo pelo ralo. 

Professor Abner 

Esse é um dos eixos básicos para se ter uma escola de qualidade. Como eu que sou PEB 
II, na escola tem cinco professores de língua portuguesa e estamos juntos todos os dias. 
Dava para fazer um trabalho super legal, mas o pessoal não conversa, não está a fim, 
estão acomodados. Você não ter um grupo onde se tenha amizade, que se possa realizar 
um trabalho coletivo, eu acho isso fundamental. 

Professora Karla 

 

Eu senti isso quando trabalhei na [nome da escola] que atuava lá em um projeto sobre 
sexualidade. Como era uma escola de PEBII, eu sentia que apesar de existirem vários 
professores ali, nós professores de projeto ficávamos isolados, eles falavam que 
professores de projeto serviam somente para preencher lacuna das crianças que 
precisam ficar na escola a tarde. Eu até queria fazer alguma coisa, propor algum 
trabalho em conjunto, mas era muito difícil. 
 Professor Abner 

 

No começo a gente está tão empolgada, mas parece que somente a gente que tem essa 
vontade de fazer as coisas. 

Professora Brenda 

Quadro 18 – Bloco de diálogos 1 - terceiro encontro do GTED 
 

Quis trazer esses diálogos, pois, apesar de não estarem focados no tema do encontro, 

eles falam de algo que afeta diretamente o fazer docente em sala de aula: o trabalho coletivo. 

Ainda que não considere esta uma marca de alteridade, percebo o trabalho coletivo como uma 

dimensão formativa no trabalho do professor. Aqui o que considero uma marca de alteridade, 

me é indiciado pela professora Karla: a amizade. 

Karla nos traz outro ponto importante para a construção da coletividade na escola. A 

amizade. Em um ambiente onde encontramos amigos, dificilmente haverá competitividade ou 

insegurança com relação ao sucesso do outro. Pois todos compartilham o sucesso como se fosse 

seu também. É o sentido de pertencimento. Sentir-se parte do todo e sentir que o todo faz parte 

daquilo que você produz como profissional dentro da escola. É ter o pensamento focado na 

pluralidade das coisas que acontecem dentro do ambiente escolar. É tomar partido, ajudar, não 

se omitir, nem se isolar. É não se negar a assumir uma postura de um profissional que deseja o 
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melhor para o coletivo no qual ele pertence. Penso que isso são princípios básicos tanto da 

constituição de uma verdadeira amizade quanto de um trabalho verdadeiramente coletivo. 

Com relação à importância do trabalho coletivo, dialogo com Chaluh (2008) que em seu 

estudo procurou por indícios que mostrassem a importância do trabalho coletivo com e na 

escola. Segundo ela, uma instância a ser refletida é sobre o ser humano como sujeito coletivo. 

Sendo assim somos sujeitos coletivos “no momento em que deixamos de olhar para nós 

mesmos, sujeitos individuais, e conseguimos nos enxergar na relação com os outros sujeitos...” 

(p. 120). E como apontado por Karla, a amizade é o primeiro passo rumo à coletividade. 

Ortega (2004), desde uma perspectiva Harentiana discursa sobre a amizade em sua 

dimensão política e filosófica e me auxilia a pensar na amizade enquanto uma marca de 

alteridade. Segundo o autor, “não utilizarmos o amigo para fortalecer nossa identidade, nossas 

crenças, isto é, ‘o que somos’, mas a possibilidade de concebermos a amizade como um processo, 

no qual os indivíduos implicados trabalham na sua transformação, na sua invenção” (p. 7). Desse 

modo,  

Diante de uma sociedade que nos instiga a saber quem somos, a descobrir a 
verdade sobre nós mesmos, e que nos impõe uma determinada subjetividade, 
esse cultivo da distância na amizade levaria a substituir a descoberta de si pela 
invenção de si, pela criação de infinitas formas de existência (ORTEGA, 2004, 
p. 7). 

 
Penso que se é através da amizade que podemos nos transformar, e a amizade é, segundo 

Ortega (2004) o espaço entre o outro e o eu, então sim, a amizade entre pares, a amizade com 

a equipe gestora da escola, com os alunos, com os pais, e funcionários, configura-se como uma 

importante marca de alteridade. No contexto escolar em que estava Karla, ao que ela relata, 

não existia a amizade, o trabalho coletivo.  

Abaixo o segundo bloco de transcrições do terceiro encontro do GTED. Aqui os 

professores falam acerca da questão norteadora do encontro: a sala de aula. 

 

3° encontro do GTED – 2011(Bloco II). 
 

 

E você já tem toda aquela construção sobre sala de aula, o que a gente vê na mídia, ou 
concepção mesmo, e você incorpora e vai para a sala de aula com uma postura que 
talvez se você fosse de outra maneira poderia ser um pouquinho melhor. Eu me lembro 
de uma fala, e que eu sempre brinco. Uma vez eu fui substituir em uma sala, era uma 
quinta-série, e no meu primeiro ano como professora eu trabalhava em uma escola bem 
complicada, e a professora de história me falou “olha, naquela sala você chega 
mordendo”! E então você chega daquele jeito. Professora Karla 
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Isso eu também ouvi muito! Diziam-me: “Você entra nessa sala sem abrir muito os 
dentes”! Se você mostrar os dentes para eles logo no começo, você não vai conseguir 
segurá-los. 

Professor Abner 

 

Eu também ouvi isso! E quando escuto coisas assim a imagem que me vem a mente é a 
de um cão rosnando! Como assim não mostra os dentes? É complicado. Sinceramente 
eu não consegui ficar três horas séria. No meu primeiro dia eu comecei séria, mas logo 
me desmanchei. Porque eles [alunos] nos testam de todos os jeitos: quando você está 
brava, eles fazem cartinhas, eles elogiam a gente. E também quando você está muito 
amigável também acontece um pouco desse abuso disciplinar por parte deles que as 
professoras mais experientes falam. Mas eu acredito que temos que achar um meio 
termo [...] Elas me falaram que o primeiro sorriso deveria ser aberto no 15° dia, tocar 
neles só após um mês. Mas eu no segundo dia já estava abraçando todo mundo. 

Professora Pamela 

Quadro 19 – Bloco de diálogos 2 - terceiro encontro do GTED 
 

Paro para pensar: até o momento busco indícios que me levem as marcas de alteridade, 

marcas do outro provocadas nos professores participantes do GTED. Entretanto não posso me 

esquecer que os professores também são outros na relação. E na condição de outro também 

podem desencadear marcas de alteridade nos sujeitos com os quais eles se relacionam na 

escola. Sendo assim, as armas também constituíssem como marcas de alteridade não sofridas 

pelo professor, mas provocadas por ele, ao chegar à escola armado, sem mostrar os dentes.  

Na sequência o terceiro bloco contendo as transcrições de nosso terceiro encontro. 

Assim como em outros momentos, a discussão acaba tomando outros rumos, e a sala de aula 

passa não ser o foco central das discussões. Talvez essa tenha sido uma falha minha, em não 

direcionar e focar os diálogos, mas estava envolvida também como professora iniciante no 

grupo, e talvez por isso não consegui dar um direcionamento diferente as narrativas.

 

3° encontro do GTED – 2011(Bloco III). 
 

 

Professora Pamela: Penso que é esta a questão, não sei se vocês conseguiram perceber, 
mas nossas falas se entrelaçam, mostrando um sentimento comum a nós professores. De 
situações que muitas vezes escapam do que a gente aprendeu em nosso curso de 
formação, daquilo que foi dito para gente, do que ainda não foi dito, e eu fico com essa 
sensação de que o professor está sempre se perguntando se é isso mesmo que ele quer 
[...] E muitas vezes, por conta do desânimo daqueles que nos recebem, da não 
receptividade, das cobranças que temos e que contradizem o nosso ideário de sala de 
aula, e tudo isso faz você se perguntar “o que eu sou ali”? Entretanto, vejo que a gente 
se apega as pequenas vitórias e penso que é por isso que não abandonamos a essência 
do gostar de ensinar, é isso que ainda nos prende a sala de aula. Porque se olharmos 
esse resto fica uma impressão muito ruim [...] E eu vejo algumas transformações 
acontecendo muito por aquilo que vocês já falaram. Muitas vezes quando nos olhamos, 
nos percebemos reproduzindo o mesmo discurso daqueles que já estavam lá. 

Professora Pamela 
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Mas talvez Pamela, em alguns momentos os alunos nos pedem determinadas ações. 
Precisamos perder esse sentimento de nos acharmos tiranos. Eles pedem e gostam, pois 
eles não têm limites em casa. Então eles veem que existe alguém dando limite para eles 
e realmente se importando com eles. Pois eu percebo que com meus alunos são eles por 
eles mesmos. Eles vão e voltam da escola sozinhos. Em casa ninguém nem olha o 
caderno deles. Professor Abner 

 

 A Pamela falou que a gente segue reproduzindo o discurso de quem estava lá antes. 
Mas eu penso assim, lógico mudam as pessoas, mudam os alunos, mudam os 
professores, só que a escola é sempre a mesma. A escola não muda e a estrutura escolar 
não muda, o conteúdo que trabalhamos não muda, o tempo escolar não muda, a 
cobrança não muda, nada disso muda. Então, de um jeito ou de outro essa estrutura 
maior faz com que mesmo os problemas ou situações mais particulares percam a 
relevância por conta disso. É por isso que o discurso se reproduz, porque basicamente 
a estrutura toda não se alterou. 

Professora Michele 

 

Isso me lembra de Foucault, pois ele vai dizer que esse discurso é reproduzido para 
fazer com que as coisas realmente funcionem desse jeito. Porque tudo está baseado em 
uma relação de poder. Essas relações de poder existem na sociedade, e a escola não 
está fora dessa sociedade, então esse discurso é produzido dessa forma para que as 
relações de poder continuem se estabelecendo. 

Professor Abner 

Quadro 20 – Bloco de diálogos 3 - terceiro encontro do GTED 
 

Escolho desse diálogo o contraponto da professora Michele. Ao analisa-la traço dois 

caminhos diferentes para o meu pensamento. Um está de acordo com o que diz esta professora. 

A estrutura escolar vigente existe há séculos e por mais que se mude a perspectiva pedagógica, 

a metodologia de ensino, os objetivos, o que permanece imutável é o modelo tradicional de 

ensino. E eu estou olhando para a escola pública brasileira. O discurso muda a estrutura não. E 

concordo que o fato da escola ter “estacionado” com relação às mudanças sociais e tecnológicas 

contribui para o engessamento de práticas emancipatórias que poderiam vir acontecer se esse 

modelo de educação fosse diferente. Entretanto, vejo também, ao contrário do que nos diz a 

professora Michele, que a escola é feita por pessoas. Sujeitos que estão ali (não flutuando) e 

que se relacionam, constituindo assim um espaço escolar.  

Assim, quando Michele explicita que “mudam as pessoas, mudam os alunos, mudam os 

professores, só que a escola é sempre a mesma” me pergunto: Por quê? Se mudam os sujeitos, 

as relações também mudam. Logo a escola permanece a mesma no sentido estrutural talvez, 

mas se a escola continua a constituir o mesmo espaço escolar, possivelmente é porque quem 

chegou está reproduzindo o que ali encontrou, sem tentar promover uma transformação naquele 

lugar. Penso que a escola é aquilo que fazem dela. Paredes e carteiras sozinhas não constituem 

um espaço de construção do conhecimento. 
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Cabe aos sujeitos que estão e os que chegam à escola, decidirem o que terá mais 

importância: a reprodução da estrutura maior, que permanece imutável, ou a transformação 

dessa realidade valorizando as pequenas mudanças. Não é um trabalho fácil, eu sei. Mas essa 

estrutura, por maior que seja, possui fissuras, E vejo que é nessas rupturas que se encontram as 

chaves para a efetiva transformação da escola. 

Nóvoa (2011) me ajuda a pensar sobre esse ponto ao afirmar que “o excesso dos 

discursos esconde, frequentemente, uma grande pobreza das práticas” (p. 17), ou seja, na esfera 

política do discurso as propostas de mudanças estão sempre se renovando. Entretanto, na 

prática, o que os professores sentem é que a escola parou no tempo e espaço e a “estrutura 

maior” de que fala Michele segue, aparentemente, inabalável. 

Por último, porém não menos importante, o quarto bloco de transcrições retirado dos 

áudios do terceiro encontro do GTED. Aqui os professores retomam o foco inicial que era 

pensar na sala de aula enquanto minha, sua, deles ou nossa. 

 

 

 

3° encontro do GTED – 2011(Bloco IV). 
 

 

Essa semana o diretor em reunião conectou o computador e colocou na tela para gente 
e antes fez uma pergunta “Vocês acham que a nossa escola é uma escola de 
qualidade?”. Todos nós do corpo docente respondemos “Sim a gente acha que nossa 
escola é uma escola de qualidade! E a gente tenta fazer o máximo para isso.” Então ele 
acessou a página do IDEB na internet e quando ele clicou lá no resultado apareceu a 
Malu Mader e ela fala “Essa escola ainda não é uma escola de qualidade”. Nós ficamos 
um olhando para a cara do outro e nos perguntando: como eles podem dizer só pelo 
IDEB que nós não somos uma escola de qualidade? Isso fere a gente demais. Professor Abner 

 

Parece que às vezes a escola vem desconstruir mesmo esse ideal que a gente tem de sala 
de aula, e por um lado pode até ser interessante, mas por outro é cansativo. Pensar que 
você vai querendo construir um trabalho legal, trazer algo que os conteúdos prontos 
não dão conta, e de repente vem esse balde de água fria. 

Professora Pamela 

 

Você sempre vai achando que você irá fazer a diferença, e aí você chega lá e começa a 
ter os mesmos discursos. 

Professor Abner 
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Eu confesso! Eu falei pra Pamela não dar risada na primeira semana! (risos). 

Professora Michele 

 

Olha, no começo eu não percebia, na verdade agora com um certo distanciamento que 
percebo que eu também comecei a repetir esse discurso. [...] Mas agora estou tendo um 
pouco mais de cuidado, estou refletindo mais sobre o que eu falo. [...] Mas uma coisa 
que percebi foi que um professor veio falar de uma aluna para mim. Na verdade ele 
falou da sala em geral. Eu tento ter uma relação legal com meus alunos e eu vejo que 
essa troca é legal. E esse professor veio me falar que a sala mudou, que depois que 
entrou fulano e fulano que eram de tal e tal escola. E eu não tinha nada contra esses 
alunos, mas depois dessa conversa eu me percebi indo para a sala de aula e olhando 
estes alunos de outra forma. Professora Karla 

Quadro 21 – Bloco de diálogos 4 - terceiro encontro do GTED 
 

A fala da professora Karla explicita como a voz do outro é constitutiva na formação do 

professor em início da docência. Após o professor ter falado da mudança da sala com a chegada 

de dois alunos novos, ela que antes não havia notado nada de diferente, muda seu olhar com 

relação aos alunos. Aqui Karla apresenta que como marca de alteridade as práticas perversas 

e o educar os ouvidos. Práticas perversas porque por mais que você tenha uma opinião ruim 

sobre determinado assunto, isso não te dá o direito de “contaminar” o olhar o do outro com a 

sua visão sobre isso. Educar os ouvidos, pois, após constatar que havia sido “influenciada” 

pelas palavras do professor, Karla passou a cuidar mais do que ouvia nas reuniões e encontros 

com professores.  

Assim como aconteceu nas análises dos encontros anteriores, reencontrei nos diálogos 

do segundo encontro do GTED marcas de alteridade já explicitadas, mas também me foi 

possível identificar nova marcas: a amizade e as armas. Quem se “arma” se protege, mas 

também se fecha, não se permitindo o estranhamento sobre o outro. Eu me “armo” para me 

proteger daquilo que eu acho que pode me acontecer, tento antecipar a experiência. Na amizade 

eu me permito inventar um novo eu a partir do outro, me permito repensar. 

 

4.4 Alunos: meus, seus, deles ou nossos? O quarto encontro do GTED. 

O quarto encontro do GTED foi um dos que mais me marcaram dos sete encontros 

realizados, pois foram muitas falas fortes, repletas de sentidos e significados. O tema trabalhado 

foi “alunos: meus, seus, deles ou nossos?” e a partir dessa questão desencadearam-se uma série 

de reflexões acerca das situações em que os alunos são nossos, ou seja, da escola toda, seus 

quando apresentam problemas e deles quando se quer comparar o trabalho do professor 
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iniciante com o dos professores mais experientes. Marcou-me muito este encontro pelas 

experiências narradas pelos professores. Dividi as transcrições desse encontro em três blocos 

que seguem abaixo. 

Observo que no primeiro bloco de diálogos os professores não se prendem ao foco das 

discussões, mas também não perdem de vista que o aluno está presente em diversos elementos 

da composição escolar. 

 

4° encontro do GTED – 2011 (Bloco I). 
 

 

Voltando agora para a questão do cotidiano, seguindo essa linha que estamos 
dialogando dos alunos serem meus, seus, nossos ou deles. O que vocês têm para me 
contar. 

Professora Pamela 

 

Eu fico pensando no medo de falar que o aluno é meu e ser culpado. Pois penso que não 
é porque é minha sala que eu tenho que dizer que está tudo bem. Ao contrário, é minha, 
mas não está tudo bem. E mostrar que eu preciso de ajuda, porque talvez nessa hora 
que o problema passa a ser nosso. Esse problema não é só meu, é nosso e é isso que 
quero gritar para a escola. E um aluno nunca é só meu até mesmo porque ele já passou 
por vários anos na escola. Mas nessa hora, com medo de que o problema vire um 
problema seu, muita gente não fala. Professor Abner 

 

Eu acho que toda essa coisa (sobre os alunos serem meus, seus, deles ou nossos) é essa 
filosofia capitalista, neoliberal, na verdade. Em tudo é assim, não é só na escola. Então 
é assim: o sucesso é do sistema, e o fracasso é individual. E isso já virou cultural! Tanto 
que às vezes a gente se sente mal, se sente culpada por alguma coisa, por exemplo, você 
está desempregada e sente mal. Como se isso fosse um fracasso seu! Está tudo errado! 
A escola como tudo do sistema, está errada! Claro que tem coisas que a gente faz nas 
“brechas” e que está no caminho. Tem gente preocupada realmente com a criança, com 
o conhecimento. Mas a maioria do sistema é tudo ilusão mesmo. [...] A gente vive nessa 
ilusão de que a gente tem que se dar bem na vida. [...] Eu acho que não tem como pegar 
só a escola, separar de tudo e ver [...] Eu não consigo isolar o que acontece [na escola] 
do geral. Esse comportamento é em toda sociedade. 

Professora Júlia 

 

O que me preocupa é o porquê a escola absorve isso! Está certo que ela está inserida 
em um sistema, dentro de uma sociedade, mas eu percebo que a escola começa a 
reproduzir o que há de mais podre dentro desse sistema. E eu enquanto professora 
queria privilegiar aquilo que há de mais interessante, porque eu acho que não dá para 
ser tão derrotista e achar que tudo está completamente errado. Tem muita gente fazendo 
coisa legal e que está saindo dessas amarras que o sistema coloca para nós. E eu acho 
que a escola é um meio para que essas rupturas aconteçam. Mas o que eu passo a 
perceber com a minha prática é exatamente o contrário, a escola passa a reproduzir os 
erros desse sistema maior. E nós inseridos no sistema maior e na escola, passamos a 
aceitar e a usar isso que você disse Júlia como desculpa “ah! Mas está tudo errado. Ah! 
A sociedade é assim mesmo”. 

Professora Pamela 

 

Na verdade a minha experiência não é escolar. Acho que a Júlia compartilha um disso 
também. É uma educação não formal, mas é uma instância educativa também. Mas a 
experiência que eu tenho na ONG é muito feliz! Os alunos lá sempre são nossos! Ao 
menos onde eu trabalhei, eles sempre eram nossos, era do coletivo. Existe uma 
preocupação coletiva com cada um. É surreal tudo o que vocês estão falando. E na 
escola a gente no mínimo que responder a esse sistema que a escola responde. Claro 
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Professora Maria que com trilhões de problemas que enfrenta uma entidade (ONG) primeiro financeiro, 
depois com o próprio contexto, mas essas amarras são bem menores. [...] Na escola ele 
é aluno, só aluno. Nessa entidade, conseguimos olhar para o todo dele. Mas vejo como 
uma experiência muito mais feliz, de você ter autonomia total, do que fazer, como agir, 
como vai tratar essa criança que não é só um aluno. Ele é muito mais que uma nota, que 
uma bonificação para o professor. 

Quadro 22 – Bloco de diálogos 1 - quarto encontro do GTED 
 

Interessante a questão que o professor Abner suscita. Ao mesmo tempo em que o 

coletivo se nega a compartilhar os problemas, por vezes alguns professores também se negam 

a compartilhar o seus problemas com os outros. Como aponta Abner, o medo de ser culpado 

pelo problema faz o professor optar por esconder os conflitos que enfrenta com sua sala, com 

seus alunos, em sua prática cotidiana. Abner desabafa e diz “esse problema não é só meu, é 

nosso e é isso que quero gritar para a escola”. Pego esse fio condutor para dizer novamente das 

vozes da escola. Vozes que falam, que gritam e que calam. Qual é mais forte? Gritar implica 

em exibir “as feridas” e se mostrar para o outro. Em sua fragilidade. Mas o silêncio também diz 

muito. Diz do medo de se expor para o outro, de acabar sozinho com os problemas e carregar o 

peso de ter seu trabalho comparado com o dos outros docentes. 

 Analisando o excerto de Júlia encontro elementos para pensar a estrutura social em que 

o professor e a escola estão inseridos. Se como disse a professora Júlia “não é possível separar 

a escola da sociedade em que ela está inserida” então a única maneira de se realizar um trabalho 

emancipador é agindo no “submundo”, nas “brechas”, na “ilegalidade”? Considero que o 

discurso, ainda que aponte alguns elementos (do contexto histórico), não pode resignar-se ao 

derrotismo nem tão pouco ao fatalismo. Se a escola é capaz de servir aos preceitos do sistema 

e das demandas econômicas de uma sociedade desigual, ela também pode absorver as boas 

iniciativas que estão por toda parte em nossa sociedade. E algumas pesquisas mostram que na 

escola também é possível subverter com propostas diferenciadas.  

Nóvoa (2008), ao discutir as dimensões de educação pública e educação privada, aponta 

que a combinação de uma sociedade individual e apoiada na lógica de mercado e de competição 

são fatores que influenciaram a visão que se faz da escola. Penso que esta lógica mercadológica, 

ao mesmo tempo influencia e afeta a escola. Por isso é que a professora Júlia não consegue 

desvincular a escola do sistema social a qual pertence. O autor fala exatamente sobre esse 

vínculo indissociável entre escola e sociedade. Mas nos alerta sobre as possibilidades que o 

espaço escolar oferece. Segundo ele: 

 

Não alimentar ilusões nem sonhos de redenção social: a escola vale o que vale 
a sociedade. Não deixar-se levar pelo fatalismo, principalmente quando se 
disfarça com vestes científicas: a escola é um lugar insubstituível na formação 
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das crianças e dos jovens. Entre esses dois extremos, há um campo imenso de 
possibilidades. Os docentes sempre souberam disso. Mas a ideia de um espaço 
público de educação levanta muitos desafios, sociais e profissionais, que 
podem ajudar a reconstruir laços perdidos no processo histórico de edificação 
dos grandes sistemas escolares (p. 233). 

 

Considero que a “reconstrução dos laços perdidos” que nos fala Nóvoa (2008), pode 

nascer de um trabalho desenvolvido coletivamente dentro do contexto escolar. Um espírito de 

coletividade que possa reconhecer no professor iniciante um elo entre o que chega de novo na 

escola com o que nela já existe, e que esta possa ser uma relação de diálogo e ressignificação. 

Gosto também quando a professora Júlia nos chama a atenção dizendo que “o sucesso 

é do sistema, e o fracasso é individual. E isso já virou cultural”! E é isso que os professores têm 

me mostrado nas narrativas do GTED. As culpas são sempre individuais e os sucessos coletivos. 

E os professores reivindicam a partilha dos problemas também. Dividir os sucessos é fácil. 

Compartilhar os fracassos não. E isso se torna uma dimensão cultural do magistério na medida 

em que nós professores incorporamos esse discurso do fracasso e passamos a aceitá-lo como 

nosso, quando na verdade não é. 

Nesse bloco de diálogos encontro várias marcas de alteridade já explicitadas 

anteriormente: a responsabilidade docente de assumir como seu um problema que é do todo da 

escola; silêncio pois os professores, ao perceberem que os sucessos são coletivos e os fracassos 

individuais os professores se isolam, como sinalizou Abner “eu fico pensando no medo de falar 

que o aluno é meu e ser culpado” o medo de falar também é uma forma de silenciar. 

Abaixo o segundo bloco contendo as transcrições do quarto encontro do GTED. Nele 

os professores falam das avaliações institucionais e de como as mesmas afetam o trabalho do 

professor e o seu olhar sobre o seu aluno. 

 

4° encontro do GTED – 2011(Bloco II). 
 

 

Então em Piracicaba que foi mais no começo assim, eu cheguei perdida, e no primeiro 
dia pareceu que todo mundo iria me ajudar. [...] As professoras foram na minha sala, 
começaram a me ajudar trocar (as crianças), limpar o xixi do chão, da parede. E 
trocando as crianças (elas falaram) “olha você vai pegar o jeito, porque é rápido 
mesmo”. E tinha umas cinco (professoras) trocando e eu inclusive. Daí elas: “é assim 
mesmo, mas você toma cuidado com aquela ali [referindo-se a outra professora] ela é 
uma falsa”! E me explicando sobre as crianças: “aquele ali já esteve na minha sala”. 
Chegaram então os pais para buscar [as criança] daí uma [professora] virou [para um 
pai] e falou: “liga não”! Essa daqui é professora nova, ela vai fazer “cagada” e você 
não repara. Mas a gente já está ensinando para ela, porque vai se fazer o que? “A 
coitada está perdida, não sabe o que fazer”. [...] Aí nessa hora eu comecei a perceber 
que não era uma coisa coletiva, porque na hora em que ela estava comigo ela falou: 
“eu vou te ajudar com as crianças” e depois chegaram os pais e ela já me difamou.  [...] 
E minha parceira de sala sempre via os alunos como dela e nunca como meus também. 
[...] E teve outra professora, do maternal, ela me ajudava bastante, a gente fazia as 

Professora Michele 
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coisas juntas, e dava sempre certo. Mas era uma pessoa que eu trabalhei junto dentro 
de uma escola [inteira]. [...] Quando chegou o momento de corrigir as provas (SARESP) 
eu fiquei me sentindo uma inútil, porque só a minha sala teve nota baixa. Só que eu 
sabia que elas tinham corrigido a prova de um jeito errado. Porque os alunos delas 
estavam tão ruins quanto os meus. Metade da sala delas também não sabia escrever. E 
era uma quarta série, igual a minha. Porque eu convivi com os alunos delas também. E 
no dia da correção elas me olhavam com uma cara de “você vai passar essas notas para 
sua sala”? E quando a coordenadora foi chamada ela me questionou “mas olha, sua 
sala não está ruim assim, olha a nota das outras salas”! “Está todo mundo bem, só você 
que está com essa nota”! Como quem quer dizer “você é o fracasso”! 

 

O SARESP existe há algum tempo, e agora o que o Estado fez? Ele “bolou” um plano 
de meritocracia, que premia os professores individualmente. [...] E para o aluno fazer 
este SARESP, o Estado montou um currículo. Então agora a gente tem um currículo do 
Estado, com os cadernos do professor, com os cadernos do aluno, e a gente tem que 
seguir. Eu tenho que fazer aquelas situações de aprendizagem, no caderno do professor 
vem prescritivamente às competências e habilidades que eu tenho que trabalhar [...] E 
esse currículo prevê as competências e habilidades que vão cair no SARESP. Então se 
ensina para avaliar e não se avalia para ensinar. [...] Aí, em um replanejamento, a 
coordenadora veio falar comigo: “será que você não teria uma aula assim que deu 
certo, do caderno do professor? Pode ser de ensino fundamental ou ensino médio, uma 
aula que tenha dado certo”. Daí eu falei: “Ah! As aulas que mais deram certo foram às 
aulas que eu adaptei”. [...] Eu trabalho mais ou menos ali, mas tudo em forma de 
adaptação. Às vezes eu “bolo” outras sequências didáticas para trabalhar aquelas 
competências e habilidades, mas de outra forma, e tento encaixar outras coisas, da 
minha maneira. [...] Daí a gente estava discutindo e eu falei: “mas espera aí!  A gente 
está trabalhando, o nosso objetivo é o SARESP ou nosso objetivo é ensinar o aluno”? 
Ela falou que o objetivo é o SARESP. E eu respondi: “que pena”. 

Professora Karla 

 

Na escola, eu que pego as séries finais, e gosto mais das crianças das séries finais [...] 
e aí nessa hora da Prova Brasil [discussão girava em torno da cobrança quanto às 
avaliações nacionais] parece que o problema é nosso, de quem está nas séries finais. 
“Ah porque você tem que dar um jeito” “porque a gente tem que fazer isso, aquilo...” 
Só que, gente, a criança ela não está flutuando, ela passou quatro anos dentro daquela 
escola anteriormente. Ela não é um problema meu! Se não fizeram tudo o que deveria 
ter sido feito para que ela atingisse no quinto ano o que ela deveria atingir... pois tem 
criança, no quarto ano, por exemplo, que não sabe escrever ainda direito. Espera aí! E 
os outros três anos que ela esteve na escola? Ela não tinha que estar alfabetizada? Mas 
daí fica parecendo que a culpa é nossa! [...] Eles chegam ao quarto ano sem saber ler 
e escrever e é um problema meu, eu tenho que resolver isso! E eu fico me perguntando: 
mas não é um problema nosso?[...] E nesses dias eu senti um alívio porque conversando 
com a coordenadora eu falei: “[nome da coordenadora] eu estou desesperado eu não 
sei o que fazer com esse menino [aluno recém chegado da Bahia e que não está 
alfabetizado] e ela falou assim: “Abner, calma, você não tem culpa”. “Esse menino, 
mal ou bem, por onde ele passou, ele passou quatro anos na escola”. “Você não vai 
consertar tudo agora”. [...] E nessa hora eu até senti um alívio! 

Professor Abner 

Quadro 23 – Bloco de diálogos 2 - quarto encontro do GTED 
 

Da fala da Professora Michele é possível identificar o espírito traiçoeiro existente atrás 

da postura de algumas colegas de trabalho. O desmerecimento de sua capacidade perante aos 

pais, a desqualificação da profissionalização de Milene, isso aponta para um contexto de 

embates onde fica em evidência o individual.  Ao que parece, ter uma nova profissional na 

escola, para alguns professores, é carregar um fardo de atos falhos, é ter de supervisionar o 

trabalho do principiante, que com certeza terá atitudes erradas. Mais uma vez aqui a marca das 

práticas perversas na formação do professor iniciante.  
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A acolhida do professor iniciante parece um ponto crítico dentro do início da carreira, e 

merece atenção. Segundo Freitas (2002) existe na cultura escolar a concepção de delegar ao 

professor inexperiente as turmas mais difíceis, tanto na questão da aprendizagem quanto em 

questões de disciplina. A autora diz também que essa lógica de iniciação, que designa ao 

professor principiante as turmas mais complexas faz com ele tente, de todas as maneiras 

provarem que ele é capaz de dar conta de seu trabalho, buscando nesse ato o reconhecimento 

de seus pares.  Outro relato que nos chamou a atenção foi o do professor Abner, nele o professor 

dimensiona a problemática do “meu, seu, deles ou nossos” dialogando com sua experiência 

como professor iniciante que atua nas séries finais do fundamental I. 

Sentimos no relato do professor Abner que o apoio de sua coordenadora ao dizer que o 

aluno não alfabetizado não era um problema só dele, fez com que o trabalho desse professor 

fluísse melhor. É nesse momento que é importante lembrar-se da importância do diálogo na 

escola. Freire (1987) nos diz que o diálogo “fenomeniza e historiciza a essencial 

intersubjetividade humana; ele é relacional e nele, ninguém tem iniciativa absoluta. Os 

dialogantes “admiram” um mesmo mundo; afastam-se dele e com ele coincidem; nele põem-se 

e opõem-se” (p. 8).  Admirar o mesmo mundo, no ponto em que estamos refletindo, é 

fundamental para que meus alunos sejam nossos alunos, nossos problemas, nossos dilemas, 

nossos sucessos. Mas então porque é tão difícil “admirar o mesmo mundo” na escola?  

Anjos (2006) diz que o professor não está sozinho, que existem os outros (colegas de 

trabalho, a direção, coordenação, os alunos, os pais) e os outros não visíveis (as leis, políticas 

educacionais, teorias pedagógicas, imagens, expectativas, o coletivo de trabalho, etc.). Para nós, 

um dos caminhos para que o professor iniciante não se sinta sozinho em sua prática é o 

reconhecimentos dos outros e o estabelecimento do diálogo com eles. Quando há diálogo, há 

ressignificação, participação é o lugar do pensar e sentir coletivamente.  

Geraldi (2003) considera que a perspectiva bakhtiniana se sustenta em dois pilares: a 

alteridade e a dialogia. A primeira pressupõe o outro como existente, esse outro é reconhecido 

pelo “eu” como outro que não-eu.  O segundo pilar, a dialogia, caracteriza a relação essencial 

entre o eu e o outro. Fica claro, a partir da leitura de Geraldi (2003) que “assumir a relação 

dialógica como essencial na constituição dos seres humanos não significa imaginá-la sempre 

harmoniosa, consensual e desprovida de conflitos” (p. 42).  Esta questão importa neste trabalho 

já que nos interrogamos em que medida os sujeitos estão abertos à possibilidade dos conflitos 

terem lugar no contexto escolar.  Sem conflitos pareceria que o diálogo não tem existência.  

Em outro momento do encontro, a professora Karla nos relata sua experiência como 

professora de língua portuguesa para o ensino fundamental II e ensino médio. Em seu relato, a 
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professora conta que com a necessidade de se ter um bom desempenho nas avaliações nacionais, 

o diário do professor fica engessado, uma vez que tudo que se deve ensinar está contido nas 

apostilas e cadernos do professor, feito pelos órgãos educacionais superiores. 

O relato da professora Karla me toca pelos significados que ele produz e me leva a 

pensar na dimensão formativa do professor.  Um sistema avaliativo que “premia os professores 

individualmente” pode fazer surgir dentro do ambiente escolar o espírito de competição. 

Prescrever ao professor o que ele deve ensinar e como deve ensinar é tratar as relações de 

ensino-aprendizagem como patologias. O médico prescreve um remédio ao seu paciente 

enfermo, mas uma aula não pode ser prescrita.  Aula é acontecimento. 

Talvez seja importante “tomar o acontecimento como lugar donde vertem as perguntas” 

(GERALDI, 2003, p. 20) e nesse sentido as discussões trazidas pela professora Karla nos levam 

mais uma vez a entrar em conflito. Como fazer? Pensamos que esse fazer tem que incluir os 

outros. 

Nas três narrativas é possível perceber que os professores sofrem com as marcas das 

práticas perversas, com a solidão do trabalho docente e com responsabilidade docente que 

muitas vezes faz com que o professore responda por demandas que não cabem a ele responder.  

Se o “sistema maior” engessa a autonomia do professor, se a cultura da escola promove 

o isolamento e a solidão do trabalho docente, se estamos “armados” na escola e fechados para 

a amizade, logo a coletividade e o trabalho coletivo tornam-se tão invisíveis quanto o professor 

iniciante que chega de paraquedas na escola. Então em que apostar para mudar essa realidade?  

Para mim o que mais me inquieta nesse excerto da fala da professora Michele é quando 

ela nos diz que “teve outra professora, do maternal, ela me ajudava bastante, a gente fazia as 

coisas juntas, e dava sempre certo”. “Mas era uma pessoa que eu trabalhei junto dentro de uma 

escola (inteira)”.  

A “estrutura maior” instaura programas de meritocracia individual, e qualifica ou 

desqualifica a qualidade de ensino de uma determinada instituição pelos índices obtidos através 

da realização das provas externas. E as relações, elas não contam? Estaria certa a coordenadora 

da professora Karla que diz “nós formamos para o SARESP”? Talvez este seja um dos motivos 

que levem o professor a buscar espaços informais, fora do ambiente escolar, para falar de suas 

angústias, seus sucessos e para trocar experiências com seus colegas de profissão. É um balde 

de agua fria ouvir que a sua escola não é de qualidade. Implicitamente está dizendo também 

que o trabalho do professor não é de qualidade. E tudo baseado em números. Mas trabalhamos 

com formação humana! É possível quantificar isso? 



122 
 

Penso que as provas externas possuem a sua legitimidade, mas deveriam ser usadas 

como diagnóstico da Educação em nível estadual e federal. Não para premiação e ranqueamento 

das escolas e do tipo de ensino que nelas está sendo desenvolvido. Tento me colocar no lugar 

do professor Abner e de seus colegas de trabalho ao ouvirem do diretor que, pelos índices 

governamentais, a escola que eles se dedicam ao máximo para fazer dela uma boa escola, não 

é uma escola de qualidade. Penso que a única maneira de resistir ao que aqui já foi dito é 

estabelecer parcerias, trocar experiências com seus pares e refletir sempre sobre a sua prática 

cotidiana de sala de aula. Realizar um movimento de constante vigilância, para não se deixar 

cair nas entranhas desse “sistema maior” que ao que parece visa apenas o engessamento das 

práticas emancipatórias que acontecem dentro do ambiente escolar.  

Michele e sua única parceira, Abner e sua coordenadora. São esses outros que provocam 

o professor iniciante a pensar que é possível construir um trabalho coletivo na escola. Talvez 

por dar valor as macro mudanças é que não enxergamos que a mudança pode surgir do micro. 

Das brechas, das pequenas rupturas, que se faz presente no cotidiano escolar. Nas palavras de 

Freire (1996): 

 

Este saber, o da importância desses gestos que se multiplicam diariamente nas 
tramas do espaço escolar, é algo sobre que teríamos de refletir seriamente. É 
uma pena que o caráter socializante da escola, o que há de informal na 
experiência que se vive nela, de formação ou deformação, seja negligenciado. 
Fala-se quase exclusivamente do ensino dos conteúdos, ensino 
lamentavelmente quase sempre entendido como transferência do saber. Creio 
que uma das razões que explicam este descaso em torno do que ocorre no 
espaço- tempo da escola, que não seja a atividade ensinante, vem sendo uma 
compreensão estreita do que é educação e do que é aprender. No fundo, passa 
despercebido a nós que foi aprendendo socialmente que mulheres e homens, 
historicamente, descobriram que é possível ensinar. Se estivesse claro para 
nós que foi aprendendo que percebemos ser possível ensinar, teríamos 
entendido com facilidade a importância das experiências informais nas ruas, 
nas praças, no trabalho, nas salas de aula das escolas, nos pátios dos recreios, 
variados gestos de alunos, de pessoal administrativo, de pessoal docente se 
cruzam cheios de significação (FREIRE, 1996, p. 19).  

 

Na sequência o terceiro bloco das transcrições do nosso quarto encontro. Novamente os 

assuntos são sobre avaliação externa, o engessamento da autonomia do professor, e as 

contradições ao se pensar se os alunos são meus, seus, deles, nossos ou até mesmo de ninguém. 
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4° encontro do GTED – 2011(Bloco III). 
 

 

Em Cordeirópolis onde eu trabalhava eu tinha uma classe muito difícil. Teve uma 
situação em que, após o coordenador conversar comigo algumas vezes, em relação a 
minha postura com os alunos, pois tudo era culpa da minha postura, pois eles eram 
meus alunos, e eu tinha que resolver. E eles acabaram levando esse problema para a 
secretária municipal. Um dia me chamam em minha sala dizendo que ela, a secretária, 
queria falar comigo. Na sala da diretoria estavam: diretora, coordenador e secretária. 
Eles começaram me dizendo o que eu tinha e o que eu não tinha que fazer com, pois 
aqueles eram meus alunos. Assim o problema dos meus alunos eu tinha que resolver 
porque eles eram meus. E segundo eles eu teria de resolver, pois senão a nossa escola 
terá problemas com a avaliação externa. Assim eles passaram a ser da nossa escola. 
Começaram a me dizer como eu tinha que trabalhar alegando que “para os seus alunos 
é necessário trabalhar de tal maneira”. Colocaram-me em comparativo com outras 
professoras “porque os alunos delas estão melhores”. 

Professora Jane 

 

Muitas vezes, eles [equipe de gestão, alunos] acabam levando a gente ser o que não 
somos. Penso que é aí que se encontra a crise do trabalho docente. Pois você é obrigado 
a ser quem você não é? Onde alguém pode chegar com isso. Ficar vivendo aquilo que 
você não é. 

Professora Júlia 

 

Mas tem também o outro lado. Falando do Plano Municipal de Educação [de Rio 
Claro], ele está aberto, tem as plenárias e estas estão sempre esvaziadas, e deveria ter 
mais pessoas nesses espaços, discutindo, argumentando. Também houve a abertura 
para o ingresso de pessoas nas comissões. Mas quem acaba participando são os mesmos 
“bocudos” de sempre. E eu já vi isso outras vezes, quando existe uma proposta para 
discussão em aberto ninguém quer ir, mas depois acabam por criticar o que foi feito. 
 Professor Abner 

 

Para fechar [...] eu acho que o que fica dessa reflexão é assim: entre sucessos plurais e 
insucessos singulares, quando é insucessos parece que tem uma tendência a ser 
singular, quando é sucesso tende a ser de todo mundo. Acho que entre isso fica mesmo 
essa angústia do professor em lidar com um ambiente [da escola] que é complexo, 
contraditório, mas que é o nosso espaço de trabalho. 

Professora Pamela 

Quadro 24 – Bloco de diálogos 3 - quarto encontro do GTED 
 

Um ponto que gostaria de destacar é com relação à complexidade do ambiente escolar. 

Como eu disse no excerto acima, a escola é o lugar das contradições, das relações com os outros. 

Ela é o reflexo da sociedade e a sociedade reflete a escola também. É constituída por sujeitos 

singulares, com olhares distintos. Nesse cenário a complexidade é um elemento natural. E esse 

lugar complexo é o lócus de trabalho do professor. Por isso penso que o professor necessita 

refletir sobre esse lugar. Pensar esse lugar. Escrever sobre esse lugar. Tentar compreender as 

relações que acontecem na escola. O professor quando escolhe a profissão docente deve assumir 

o seu lugar nesse ambiente. Ser responsável pelos seus atos como profissional e como sujeito 

do conhecimento. Atuar na complexidade não é tarefa fácil, mas penso que é na complexidade 

que acontecem as experiências que marcam. Que nos marcam. Indelevelmente. 
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Chaluh (2008), que desenvolveu uma pesquisa com professoras na escola, deixou em 

evidência o movimento coletivo gerado por um grupo de professora e que possibilitou que todas 

assumissem a responsabilidade pela aprendizagem de todos os alunos. A autora também relata 

a sensação de solidão e traz como possibilidade a ideia de coletividade: 

 
Da solidão: de estar sozinha na sala de aula, enfrentando os problemas, 
conflitos, dificuldades.  Da coletividade: encontro-me, como professora, com 
um grupo de professoras e com elas compartilho o que agora passam a ser “os 
nossos problemas, conflitos, dificuldades”, que se tornam “nossos” quando, 
no espaçotempo do grupo, temos a suficiente liberdade para nos colocarmos e 
nos expormos, porque vinculadas por um laço social. E ao ser “nossos” eles 
ganham uma força que nos leva em busca de uma saída em forma conjunta. E 
em definitivo, qual o objetivo de abandonar a solidão para nos envolvermos 
na coletividade?  Talvez a resposta seja a busca da autonomia profissional 
coletiva para tomar consciência dos problemas, conflitos e dificuldades e 
assumir a co-responsabilidade na busca de possíveis soluções, arriscando-se, 
assim, a uma produção (p. 122-123, grifos da autora).  

 

Ao final de mais uma análise, referente ao quarto encontro do GTED foi possível 

perceber a importância do micro coletivo como algo que diz ao professor “você não está 

sozinho”. Ainda que o “sistema maior” não valorize o que é feito na esfera do micro, ainda que 

a cultura da escola apresente-se como individualizante e perversa, é importante saber que 

existem espaços onde a coletividade se faz presente e que se é possível pensar em um lugar para 

chamarmos de nosso.  

 

 

4.5 Quando ensino o que estou deixando de ensinar? O quinto encontro do GTED. 

No quinto encontro do GTED dialogamos sobre a temática “quando ensino o que estou 

deixando de ensinar?”. Foi interessante, pois no meio das discussões percebemos que na 

verdade a grande questão é “quando ensino o que estou deixando de aprender?”. 

Compreendemos, no diálogo, a partir da fala de uma das professoras que somos responsáveis 

por uma parte de todo o conhecimento do mundo e da vida. E talvez a impossibilidade de 

ensinar esse todo seja o que mais nos angustie. As transcrições desse encontro foram por mim 

divididas em três blocos que disponho na sequência. 

No primeiro bloco, os professores concentraram as discussões acerca dos conteúdos a 

serem ensinados e também sobre a disciplinação das mentes e dos corpos, uma função que o 

professor se vê muitas vezes obrigado a cumprir, mas que lhe causa uma série de conflitos 

internos. 
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5° encontro do GTED – 2011 (Bloco I). 
 

 

Eu fico pensando, e quando eu estava na universidade eu também pensava bastante, e é 
difícil quando a gente está na escola conseguir escapar. É a questão da 
disciplinarização dos corpos. [...] Será que é correto ensinar essa disciplinarização dos 
corpos? Até que ponto eu posso deixar escapar, deixá-los indisciplinados de corpo. É 
justo com eles? Pois depois eles vão para um mercado de trabalho onde eles vão 
precisar do disciplinamento. Professor Abner 

 

É que é muito difícil. Não é uma questão de o professor deixar de ensinar. Falando 
assim parece culpa. Porque são pessoas. Na hora em que você, nem sempre você 
consegue pensar no que é melhor e no que não é. E o professor é um humano, que de 
manhã está de um jeito, a tarde de outro. Só que para você conseguir perceber o que é 
importante, pois por um lado o conteúdo, que todo mundo fala que foi historicamente 
selecionado pela burguesia, sim ele foi. Mas se nós não passarmos esse conteúdo para 
essas crianças eles não terão condições de, por exemplo, entrar em uma universidade 
pública. Então o conteúdo é importante por um lado também. Não estou dizendo que é 
só ele, mas eu não consigo ver o conteúdo com não importante, principalmente quando 
trabalhamos com crianças que é de população pobre. 

Professora Michele 

 

Eu fico pensando, e gente! Eu não sou conteudista. Eu tento trabalhar de outras formas 
para que eles adquiram o conteúdo, pelo menos que a ideia fique ali de alguma forma. 
Mas não tem jeito de escapar. Depois eu serei cobrado, pois meus alunos são de quarto 
ano. Vai chegar o ano que vem, a professora que estiver com eles vai pensar “o que esse 
professor de quarto ano trabalhou?!” E vai sair falando isso pela escola. 

Professor Abner 

 

Eu estava aqui pensando que quando escolhemos ensinar uma determinada coisa, 
deixamos automaticamente de ensinar o resto do mundo inteiro. Escolha é sempre 
difícil. Você precisa escolher e esquecer o resto. Senão é bem capaz de você ficar louco! 
E talvez seja essa a maior angústia dos professores, porque ao mesmo tempo em que 
tem o conteúdo a seguir, tem sempre o resto do mundo todo, é sempre insatisfatório. E 
digo que até essa escolha feita pelo professor acaba por formar os alunos de alguma 
maneira. Talvez tudo aquilo que deixamos de ensinar seja também algum tipo de 
ensinamento. E é por isso que essa escolha tanto nos assusta, pois é de fato uma grande 
responsabilidade. 
É muito complicado, escolhas são sempre difíceis. Deve ser por isso que ficamos tão 
angustiados. Você tem que escolher, mas não pode deixar de dizer que para além 
daquilo tem muitas outras coisas. Eu tento fazer sempre assim, no meu caso o teatro, 
mas também vocês com suas matérias existe um mundo de coisas, você vai pegar um 
cisco, vai escolher aquilo e trabalhar em cima daquilo. Mas eles têm que ter consciência 
de que tem um mundo inteiro e que eles têm que ter essa curiosidade para desbravar o 
resto. 

Professora Júlia 

Quadro 25 – Bloco de diálogos 1 - quinto encontro do GTED 
 

Esse bloco de diálogos grita a marca de alteridade da responsabilidade docente. A ideia 

explicita de que eu, enquanto professor, preciso dar conta. Dar conta de disciplinar, educar, 

preparar para a vida em sociedade. E é nesse momento que a ser professor para de uma atividade 

profissional para uma missão. É uma responsabilidade para além da função de ser docente. É a 

responsabilidade de disciplinar os corpos de que falou Abner, a de dar conta de ensinar os 

conteúdos, como sinalizou Michele, de preparar para o SARESP ou para a Prova Brasil como, 
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em outro momento, apontou Karla. E isso tudo empurra o professor para um conflito interno 

com a profissão. Como disse Júlia no bloco de diálogos anterior, “Pois você é obrigado a ser 

quem você não é? Onde alguém pode chegar com isso. Ficar vivendo aquilo que você não é”. 

Ela esta certa. Não somos, nós professores, missionários em busca de salvar almas da ignorância 

eterna. Somo profissionais, temos direitos, deveres, responsabilidades. Só não podemos deixar 

que façam de nós aquilo que não queremos ser. 

Abaixo o segundo bloco de transcrições retirado do nosso quinto encontro. Ele me 

fornece indícios e pistas para encontrar uma nova marca constituída através da relação eu-

professor com o outro-aluno. 

 

5° encontro do GTED – 2011(Bloco II). 
 

 

Eu fico pensando que nós servimos a um sistema, que estamos educando corpos para 
que eles sirvam a esse e a outros sistemas, e até que ponto acreditamos no que 
ensinamos? Eu percebo que tudo que eu realmente gosto transforma meus alunos. Por 
exemplo o jogo de damas, eles não gostavam até o dia em que eu decidi jogar com eles. 
O Genius, que é um jogo que ganhei quando criança, eu levei para eles, e eles estão 
encantados! E se você pensar o Genius nos dias de hoje, é um jogo totalmente 
ultrapassado. Mas eu contei para eles como o Genius na minha infância foi 
revolucionário. Pois os brinquedos não acendiam luzes nem “pensavam”. E com essas 
e outras eu percebo que os alunos botam fé muito no que somos. [...] Eu percebo que 
quando estou estressada, eles também estão. Se estou tranquila eles também ficam mais 
calmos. Então o que estou deixando de ensinar está implícito no meu jeito de falar, na 
minha relação com eles. 

Professora Pamela 

 

Passamos a perceber que somos peça fundamental para manter tudo tal como está. E 
quando temos essa percepção, essa sensibilidade, esse é o maior sofrimento que 
podemos ter. Temos a consciência, tentamos escapar, não conseguimos muitas vezes, e 
acabamos por servir a esse sistema, com essa engrenagem monstruosa, que sabemos 
muito bem onde vai dar. 

Professora Júlia 
Com tudo que falamos até agora eu estava pensando que sim, nós fazemos escolhas. 
Mas não podemos esquecer que nossos alunos também fazem suas escolhas. Assim o 
conteúdo que ensinamos vai afetar cada um de uma forma. Cada um com a sua 
singularidade. [...] Por mais que seja uma escolha nossa, são eles que escolhem o 
quanto isso os afetará. A escola perdeu muito de sua importância, e não foi só para os 
pais. Nós professores também somos responsáveis por essa desvalorização. Às vezes 
parece que nem as pessoas que estão inseridas na Educação dão valor a ela. Até quem 
realiza esse trabalho não acredita nele. [...] Quando ensinamos, deixamos de ensinar 
muitas coisas, mas a escola, a estrutura, tudo é muito difícil e me parece que é mais 
difícil ainda continuar com essa sensibilidade. [...] Com o tempo você deixa de perceber 
as coisas para se proteger. 

Professora Michele 

Quadro 26 – Bloco de diálogos 2 - quinto encontro do GTED 
 

Nesse momento reflito sobre o que afirma Júlia quando diz que “passamos a perceber 

que somos peça fundamental para manter tudo tal como está”. É de fato uma afirmação muito 

potente. Quando nos sensibilizamos com esta constatação, assim como diz a professora, 

sofremos. Sofremos por perceber que nos embrenhamos na cultura da escola, passamos a 
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reproduzir as práticas perversas, nos isolamos e nos armamos quanto tudo que possa parecer 

ameaçador. Como apontou a professora Michele “Com o tempo você deixa de perceber as 

coisas para se proteger”. 

Entretanto é através da narrativa da professora Michele que encontro indícios que me 

levam a identificação de uma nova marca de alteridade: as escolhas. Quando a professora diz 

“eu estava pensando que sim, nós fazemos escolhas. Mas não podemos esquecer que nossos 

alunos também fazem suas escolhas”. A escolha configura-se como uma marca de alteridade 

pois quem me provoca a escolher é o outro. Escolher se vou preparar para o SARESP ou vou 

seguir com a minha autonomia em sala de aula, escolher se vou me isolar e me armar para me 

proteger ou se vou enfrentar as adversidades em busca de fazer valer os meus princípios. Se 

vou considerar que meus alunos também fazem escolhas e que de repente seja necessário eu 

rever as minhas práticas a fim de atingir o objetivo comum a profissão docente: gostar de 

ensinar. 

Zeichner, (2002) ao dedicar-se aos estudos das contradições e possibilidades de uma 

educação centrada no aprendiz afirma que: 

 

Precisamos assegurar que os professores sejam capazes de tomar decisões 
numa base cotidiana que não limite, desnecessariamente, as chances de vida 
de seus alunos, que eles tomem decisões em seu trabalho com uma consciência 
maior sobre as consequências potenciais das diferentes escolhas que fazem. 
(ZEICHNER, 2002, p.44, grifos meus). 

 

Penso que a marca de alteridade da escolha provoque ao professor uma ação formativa 

no sentido de, como afirma Zeichner (2002), não limitar as chances do seu outro-aluno de 

também escolher, de saber escolher.  

Por último, o terceiro bloco de transcrições do nosso quinto e antepenúltimo encontro. 

Nesse bloco os professores se questionam se o espaçotempo da escola está estruturado para que 

o professor consiga trazer a experiência para a sala de aula e trabalhar sem as amarras impostas 

pelo “sistema maior”. 

 

5° encontro do GTED – 2011(Bloco III). 
 

 

Acho que isso de trazer a experiência para a sala de aula demanda muito tempo de 
pesquisa. Como eu faço isso tendo dois cargos de ensino fundamental? E como eu faço 
isso com essa burocracia? Se eu tivesse que dar conta só do lado pedagógico seria mil 
maravilhas. Mas junto desse pedagógico eu tenho que preencher mil relatórios, entregar 
cadernetas, rotinas, e não sobra tempo para eu parar e pesquisar. 

Professor Abner 
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Com tudo que falamos aqui, me surgiu de repente a necessidade de inverter a questão 
que trouxe hoje. Ao invés de ser “quando eu ensino o que deixo de ensinar”? Talvez 
refletir sobre “quando eu ensino o que deixo de aprender”? O que deixo de perceber 
quando meu foco é o conteúdo, a burocracia, os três períodos, a falta de tempo. 

Professora Pamela 

 

Antigamente as pessoas administravam o tempo. Hoje em dia passamos a administrar a 
falta de tempo. 

Professor Abner 

 

Eu nunca pensei que minha experiência com os alunos fosse ser tão intensa, eu nunca 
achei que eu fosse me envolver tanto quanto eu me envolvo [...] Eu não consigo entrar 
nas salas dos professores e ouvi-los dizer “eu não gasto um centavo com aluno”. Porque 
eu gasto! Eu gasto porque gosto de levar uma atividade diferenciada para eles, são 
R$0,50 que para mim não pesam em nada. 

Professora Pamela 

Ao mesmo tempo, eu te entendo Pamela e também faço. Tiro dinheiro do bolso para 
comprar material de aula, como fiz com a peça dos saltimbancos. Eu fui à livraria, 
comprei o livro com meu dinheiro. Eu arquei com varias coisas para poder realizar com 
eles essa atividade. Era algo que eu queria fazer, e deu muito certo. Mas não podemos 
deixar de lado que devemos cobrar o poder público, pois nós não tínhamos que fazer 
esse tipo de coisa. Não podemos fazer, e achar que está tudo bem. Eu ganho para 
lecionar e a prefeitura deveria suprir todas as minhas necessidades e me oferecer a 
estrutura completa para que eu pudesse trabalhar. Devemos nos atentar a isso, pois 
senão estaremos caindo em uma armadilha também. 

Professor Abner 

Quadro 27 – Bloco de diálogos 3 - quinto encontro do GTED 
 

Nesse último bloco de diálogos do quinto encontro do GTED, estabeleço relação entre 

duas marcas de alteridade já explicitadas anteriormente: a responsabilidade docente e as 

escolhas feitas pelo professor iniciante. Primeiramente Abner quando fala que trazer a 

experiência para sala de aula é muito difícil por conta do tempo. Nas palavras dele “tenho que 

preencher mil relatórios, entregar cadernetas, rotinas, e não sobra tempo para eu parar e 

pesquisar”. Portanto, ao cumprir com as responsabilidades burocráticas da função, que ao que 

tudo indica são demasiadamente desnecessárias, o professor sacrifica a qualidade da sua aula, 

pois trazer o diferente demanda tempo para pesquisar, um tempo que o professor que dobra sua 

carga horária não dispõe. Entre escolher trabalhar a experiência e cumprir com a 

responsabilidade burocrática da profissão, o professo escolhe. Aí está a relação entre as marcas. 

A escolha não é neutra, a responsabilidade também não. 
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Vejo uma estreita relação entre a responsabilidade docente e o fazer escolhas quando 

em minha narrativa, conto que frequentemente uso dinheiro próprio para financiar as aulas 

diferenciadas que dou. Quando escolho usar dinheiro meu para comprar materiais para minhas 

aulas, consequentemente assumo uma responsabilidade que não é minha, e sim do poder 

público (no meu caso). Abner me “puxa a orelha” e explicita isso em sua fala. 

Como marca de alteridade a escolha surge da minha relação com meus alunos, que ao 

não estarem contentes com as aulas sempre “iguais” me promovem a escolher por promover ou 

não uma nova experiência em sala de aula. O poder público (e os sujeitos que o representam) 

me provoca (ainda que indiretamente) a assumir uma responsabilidade que não cabe a mim, e 

ao mesmo tempo me provoca a escolher se vou, como disse Júlia, ser peça fundamental para 

manter o status quo ou se vou quebrar com os paradigmas existentes. 

Sobre a falta de tempo, Larrosa (2002) traz uma importante reflexão a respeito. Segundo 

o autor é exatamente a falta de tempo que faz a verdadeira experiência entrar, nos dias atuais, 

em processo de extinção. Somos sujeitos apressados, antenados, enlatados. Queremos tudo para 

agora, no segundo em que acontece. Não temos tempo para ouvir, para refletir, para pesquisar. 

Como bem apontou o professor Abner, o sujeito contemporâneo aprendeu a administrar a falta 

de tempo. Segundo Larrosa (2002), “a velocidade e o que ela provoca, a falta de silêncio e de 

memória, são também inimigas mortais da experiência” (23). Parece-me que ao professor 

iniciante cabe sempre essa sensação de atraso: ele está atrasado com os conteúdos, atrasado em 

relação ao professor experiente, atrasado com as burocracias da profissão. É preciso escolher, 

mas mais importante é saber escolher. 

Ao final de mais um bloco de análises, me foi possível identificar as escolhas enquanto 

marcas de alteridade. No que o outro me provoca a escolher e também a refletir sobre essa 

escolha. Que não é neutra e traz consigo consequências tanto emancipatórias quanto 

embrutecedoras. 

 

4.6 O afeto, o apego e o suicídio pedagógico. O sexto e penúltimo encontro do GTED. 

No sexto e penúltimo encontro do GTED dialogamos acerca da afirmação “o afeto, o 

apego e o suicídio pedagógico”. Esse tema surgiu a partir das contribuições de Hannoun (1998) 

sobre o conceito de “suicídio pedagógico”. Suicídio pedagógico, segundo o autor, seria o 

professor que aos poucos, promove a sua isenção perante seu aluno para que esse se torne cada 

vez mais autônomo na busca pelo conhecimento. Nesse encontro discutimos como se dá essa 

relação de desapego pedagógico com os alunos. E quais marcas surgem nessa relação. Dividi 

as transcrições desse encontro em dois blocos que seguem abaixo. 
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No primeiro bloco, apresento um fragmento do texto de Hannoun (1998) no qual 

encontra-se a ideia de suicídio pedagógico. A partir de então os professores passam a refletir 

acerca de como esse suicídio acontece. 

 

6° encontro do GTED – 2011 (Bloco I). 
 

 

A partir do que nos fala Hannoun da para se estabelecer algumas relações de poder. 
Porque o que eu tenho sentido nesse meu primeiro ano como professora é que nessa 
relação de quem ensina e quem aprende é de fato uma relação de poder. E quando se 
está envolvido nessa relação você “percebe” que aquele outro depende de você. O 
sucesso daquele aluno é seu sucesso também. Assim como o fracasso dele é seu fracasso. 
Em contrapartida, quando você passa a perceber que este aluno está se desenvolvendo 
sozinho, e que já não precisa mais de você, consequentemente você se sente inseguro. 
Falo isso por mim, pois você percebe que aos poucos você vai ter que se anular, ainda 
que não completamente, mas digo nesse ato pedagógico. Por vezes você faz isso de 
maneira inconsciente, pois tem outros alunos na sala que “precisam” mais de você, mas 
ao mesmo tempo parece que você não quer largar essa relação de dependência. 

Professora Pamela 

 

Mas a gente sente algo mesmo quando se dá conta de que eles não precisam mais da 
gente. Quando fui ao congresso em Portugal e tive que deixar minha sala por quinze 
dias foi difícil até a realização de coisas mínimas como largar a chave do meu armário 
para outra professora, deixar a minha caderneta para outra professora preencher, foi 
difícil até deixar meu diário de bordo para outra professora. [...] Eu tive que deixar 
tudo isso, mas foi muito punk, afinal são coisas minhas e deles [alunos], é muito 
complicado. Sobre os pequenos suicídios de que falei, acho que estou percebendo mais 
isso agora em meu segundo ano como professor. 

Professor Abner 
 

 

Às vezes, nessa questão de produção e burocracia que se pede ao professor, o professor 
acaba não trabalhando tanto a questão da emancipação. Ás vezes me percebo deixando 
meus alunos dependentes de mim. E essa dependência é uma coisa gostosa para o 
professor, é muito bom! 

Professora Karla 
Quadro 28 – Bloco de diálogos 1 - sexto encontro do GTED 
 

Do bloco de diálogos acima encontro o fato de que educar para autonomia é uma das 

tarefas mais difíceis que um professor pode executar. 

Freire (1996) nos alerta para o dever ético de ensinarmos a prática da autonomia. 

 
Como educador, devo estar constantemente advertido com relação a este 
respeito que implica igualmente o que devo ter por mim mesmo. Não faz mal 
repetir afirmação várias vezes feita neste texto - o inacabamento de que nos 
tornamos conscientes nos fez seres éticos. O respeito à autonomia e à 
dignidade de cada um é um imperativo ético e não um favor que podemos ou 
não conceder uns aos outros (p. 25). 

 



131 

Entretanto, como sinaliza a professora Karla, “essa dependência é uma coisa gostosa 

para o professor, é muito bom”, ou seja, na relação de poder é confortável está no controle, 

saber que o outro depende de você. E isso não deixa de ser uma prática perversa.  

Na sequência o segundo e último bloco das transcrições do sexto encontro do GTED. 

Aqui parece-me que a questão da gosto do professor por uma certa dependência do aluno não 

soa como algo perverso, e sim como um apego ao outro. Novamente a questão do tempo escolar 

se faz presente. Ao final a narrativa do professor Abner emocionou a todos os presentes por 

mostrar a potência que tem a profissão docente na constituição da história de vida dos alunos. 

 

 

 

6° encontro do GTED – 2011(Bloco II). 
 

 

Eu estava pensando que o mais engraçado é que sempre terá um precisando da gente. 
Então há por vezes a necessidade do suicídio pedagógico. Você tem que se suicidar de 
uns, deixá-los autônomos para poder socorrer os outros que ainda não estão 
conseguindo fazer sozinhos. Porque senão não damos conta, afinal temos salas sempre 
numerosas. 
 

Professor Abner 

 

Desde que saí de Cordeirópolis, no meio do ano, nunca mais eu voltei à escola. Mas me 
passa sempre pela cabeça em aparecer qualquer dia. Mas ao mesmo tempo me 
questiono se é certo aparecer por lá. Mas direto sinto vontade de voltar lá. Mas me bate 
essa dúvida, não sei se seria legal para eles, eu realmente não sei [...] É uma relação 
contraditória. Você acaba levando consigo para sempre. É bom saber que apesar dos 
conflitos e dos problemas existia algo mais na sua relação com eles. E que apesar de 
tudo que acontece, no final fica uma coisa boa, para você e para eles. Professora Jane 

 

Eu fico com uma frase que não é minha, mas da professora Karla, quando no início 
deste encontro ela disse que quando as coisas estão se acertando a parceria acaba. Essa 
frase me tocou pois é isso que eu penso. Porque me parece que quando a relação está 
ficando legal, o ano letivo acaba. E isso gera dúvida em relação a esse tempo da escola. 

Professora Pamela 

 

É sobre isso que fico pensando, se eu tivesse saído no final do ano, que imagem ficaria 
para mim? Às vezes me pego pensando como teria sido se eu tivesse ficado com eles até 
o final do ano letivo. O que ficaria? Os conflitos ou as coisas boas que acontecem no 
dia a dia da sala de aula? 

Professora Jane 
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É interessante pensar nas relações que ficam porque como aconteceu com uma 
professora lá da escola em que trabalho, um aluninho de seis aninhos chegou com uma 
foto antiga, mostrou para ela e disse “olha prô, lembra-se dessa foto? É você com o 
meu pai (ela havia sido professora do pai do aluno)”! 

Professor Abner 

Quadro 29 – Bloco de diálogos 2 - sexto encontro do GTED 
 

De todas as falas, em todos os encontros do GTED, essa narrativa do professor Abner, 

que conta a história de um aluno de seis anos que chega com uma velha foto e pergunta para a 

professora “olha “prô”, lembra-se dessa foto? É você com o meu pai!” é sem dúvida a que mais 

me emocionou. Ela mostra que sempre há um recomeço. Uma nova chance de fazer diferente. 

De corrigir o que não está bom. Reflito sobre essa frase do aluno, na história contada do Abner, 

penso também na narrativa de Jane, ao pensar nos alunos que deixou no meio do ano letivo de 

2011. Penso nos meus alunos do projeto em 2011. E percebo uma nova marca de alteridade 

presente na relação professor-aluno: a saudade. Por mais que os alunos sejam “indisciplinados”, 

não correspondam da forma que nós, como professores queremos que eles correspondam, ainda 

sim há espaço para a saudade. Porque um aluno não traz consigo somente a lembrança de si 

próprio ao professor, mas de toda a turma ao qual ele pertenceu. Nós professores iniciantes, 

temos o privilégio de nos lembrarmos com facilidade de nossos ex-alunos, pois ainda não são 

muitos. E como disse a professora Jane “é bom saber que apesar dos conflitos e dos problemas 

existia algo mais na sua relação com eles”. 

Saudade surge como marca de alteridade pois é uma provocação feita pelo aluno ao 

professor. Ainda que o professor só consiga perceber essa marca quando, na maioria das vezes, 

o aluno já não está mais cotidianamente ao seu lado. 

 

4.7 Que professor eu fui em meu primeiro ano de prática docente? Quais as marcas que 

ficaram em mim desse processo? O sétimo encontro do GTED. 

 

Em nosso sétimo e último encontro discutimos acerca da pergunta “que professor eu fui 

em meu primeiro ano de prática docente? Quais as marcas que ficaram em mim desse 

processo?” Era a despedida do GTED, e estávamos saudosos e desejando que esse espaço não 

acabasse ali. Infelizmente, nesse encontro só estiveram presentes quatro dos dez professores 

participantes. Mas, entre nós foi possível elencarmos algumas palavras, repensarmos nossas 

posturas e fazermos uma retrospectiva de nossos primeiros anos como professores. Trouxe 
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apenas um bloco com as transcrições desse encontro, talvez porque ele por si só dá conta de 

“arrematar” as análises desempenhadas para esta pesquisa. Abaixo segue o bloco. 

 

7° encontro do GTED – 2011 (Bloco I). 
 

 

Sobre a questão da alfabetização não podemos esquecer que hoje, ao contrário do que 
tínhamos no passado, os alunos permanecem na escola eles nos “dizem” “eu não 
aprendo, eu não consigo” A alfabetização não é uma responsabilidade apenas do 
professor de língua portuguesa, e sim de todos os professores que estão com aquele 
aluno. Eu sei que muitos não foram formados para isso e talvez precisássemos olhar 
para essa formação do professor especialista. 

Professor Abner 

 

Eu fui uma professora que começou totalmente desestimulada, muito decepcionada com 
a profissão, achando que nunca mais eu iria querer isso para minha vida, que iria 
desistir. Mas sai adorando [pausa na carreira por conta do mestrado] gostando de 
verdade. Eu parei por conta do mestrado, mas eu quero voltar. Eu senti essa minha 
transformação 

Professora Michele 

Eu também me transformei, e este ano [ o segundo ano de Karla como professora] me 
tornei mais aberta também. E isso partiu da inconformação que eu tenho da minha 
própria prática. E quando eu olho sempre vejo que não está certo, não está legal. São 
vários dilemas, e eu nestes primeiros anos, tenho certo medo dos próximos anos. 
Principalmente depois que passar essa fase inicial, pois eu não sei até onde vai esse 
meu gás em fazer as coisas e abraçar sozinha os projetos dentro da escola. Até quando 
eu vou ter gás para buscar a realização de um trabalho coletivo? 

Professora Karla 

 

Para fechar eu gostaria de levantar quatro palavras que falamos e que para mim 
ficaram como marcas: metamorfose, medo, busca e vida. Aqui eu comecei a relacionar 
e pensei: a nossa profissão é a peculiar a vida, pois os apontamentos que vocês 
trouxeram são coisas que perpassam a vida, as relações humanas. Diferentemente de 
outras profissões que tem dilemas específicos e desconexos com o mundo da vida, os 
nossos deixam marcas em nossas vidas também. Assim é a busca, o medo, a 
transformação, são coisas da vida. Professora Pamela 

Quadro 30 – Bloco de diálogos 1 - sétimo encontro do GTED 
 

Penso que essas palavras-chaves elencadas por mim no fechamento do encontro 

estabelecem relação com as marcas de alteridade aqui explicitadas. Da busca por educar os 

ouvidos, pela responsabilidade docente, pela amizade. Do medo das práticas perversas, da 

solidão do trabalho docente, do isolamento, do silêncio, da invisibilidade. Das armas que 

usamos para nos proteger, das escolhas por vezes equivocadas que fazemos e da saudade em 

esperança. Esperança de um outro olhar sobre a profissão docente, um olhar no qual o professor 

seja visto como um profissional que forma e se forma, na relação com os outros dentro do 

ambiente escolar.  
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4.8 Das marcas de alteridade: a formação a partir do outro. 

Trouxe neste texto o movimento que venho desempenhando na escrita de minha 

dissertação que tem como foco os primeiros anos de prática do professor. Nesse capítulo trouxe 

o material produzido através das entrevistas coletivas (KRAMER; SOUZA; 2003) realizadas 

durante os sete encontros do GTED.  

O que gostaria de ressaltar que por se tratar de um grupo constituído por professores que 

aceitaram voluntariamente participar da pesquisa, falar durante os encontros não era uma 

imposição. Sendo assim, alguns professores falaram outros não. Não foi possível ter a presença 

de todos os integrantes do grupo em todos os encontros. Entretanto penso que consegui produzir 

um bom material de análise para este estudo. 

Das marcas de alteridade que encontrei, penso ser interessante elenca-las a fim de 

relembrar o que cada uma significou na constituição dos professores iniciantes que participaram 

do GTED. Foram elas: 

� O silêncio; 

� O isolamento; 

� A invisibilidade; 

� A solidão do trabalho docente; 

� As práticas perversas; 

� O educar os ouvidos; 

� A responsabilidade docente; 

� A amizade; 

� As armas; 

� As escolhas; 

� A saudade. 

 

Das onze marcas, algumas apareceram com maior frequência, outras com menor 

frequência. Mas é importante pensar que em algum momento essas marcas promoveram nos 

professores uma ação formativa. Através delas lhes foi possível refletir sobre a própria 

constituição profissional e formar-se a partir delas. 

Como dito anteriormente, a singularidade desse estudo reside em priorizar as relações 

que os professores estabelecem com os outros sujeitos do contexto escolar (formal e não 

formal). O que foi possível refletir a partir das marcas de alteridade é que os professores 

iniciantes, ao “caírem de paraquedas” na escola ou em instituições socioeducativas (ver no 
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word), eles passam a cumprir o que lhes é dito pelos outros, muitas vezes sem a devida reflexão 

se aquela é uma responsabilidade que cabe a ele enquanto professor. 

Vale lembrar que o objetivo central dessa pesquisa foi analisar as marcas de alteridade 

presentes no início do exercício da profissão docente com a finalidade de identificar de que 

forma esse outro contribuiu com seu sentir, pensar e agir em sua constituição de professor. 

Considero que cumpri com a tarefa de extrair dos blocos dos diálogos as marcas que mostraram-

se constitutivas do sujeito professor em sua dimensão pessoal, profissional e organizacional 

(NÓVOA, 1995). E nesse sentido percebo que as marcas de alteridade estabelecem relação com 

as dimensões acima citadas, dimensões estas explicitadas por Nóvoa (1995) em seus estudos 

sobre os professores e sua formação. 

Nas considerações finais, pretendo realizar uma síntese dos caminhos percorridos nesse 

estudo em busca pelas marcas de alteridade estabelecendo relações entre as dimensões 

explicitadas por Nóvoa (1995) com a ideia de profissionalidade docente (CUNHA, 2007).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

O presente estudo tratou da relação entre profissionalidade docente e alteridade 

objetivando, através das marcas de alteridade, identificar como as mesmas afetam a 

constituição do professor. Aqui foram narradas experiências de dez professores iniciantes, que 

ao enunciarem tais vivências nos indicaram de que forma o outro contribuiu com seu sentir, 

pensar e agir na sua constituição docente. Neste momento retomo a relação entre os dois 

conceitos anteriormente explicitados (profissionalidade docente e alteridade), bem como o 

processo de minha constituição enquanto pesquisadora. Trago também algumas possibilidades 

que este trabalho poderá oferecer tanto aos formadores de professores como aos professores em 

formação e em exercício. 

Para tal reflexão trago alguns elementos que me ajudam tanto no movimento de pensar 

sobre a minha formação a partir desta pesquisa quanto para explicitar a relação entre alteridade 

e profissionalidade docente, problematização central deste trabalho. 

Como apresentado anteriormente, o objetivo geral desta pesquisa foi analisar as marcas 

de alteridade presentes no início do exercício da profissão docente com a finalidade de 

identificar como as mesmas afetam a constituição do professor. E durante todo o caminhar da 

pesquisa eu trabalhei em busca de indícios e pistas que me levassem à identificação de tais 

marcas. Para isso foi necessário a constituição de um grupo de dez professores, que foi nomeado 

de GTED. A produção dos dados se deu a partir das gravações em áudio dos encontros e 

também das reescritas das tirinhas de Mafalda e de meu registro em diário de campo. 

Quando chegou o momento da escrita, de colocar em palavras todas as reflexões que a 

pesquisa de campo havia me proporcionado, optei por estruturar meu trabalho de forma 

cronológica com o intuito de fazer desta uma escrita fluida. Procurei iniciar dizendo qual 

perspectiva adotei no presente estudo, explicitar de forma clara a metodologia utilizada e quais 

as lentes eu usaria para analisar os dados produzidos durante os sete encontros do GTED. 

Em seguida trouxe um pouco da minha história, dos caminhos que me levaram à 

profissão docente. Nesse movimento, relembrei os professores que tive e que contribuíram para 

a professora que hoje sou. Recuperei momentos da minha infância, da minha adolescência, da 

minha juventude até me perceber adulta, mulher, futura professora. Nesse processo de reviver, 

através da escrita, vivências guardadas em minha memória, procurei sempre estabelecer uma 

relação entre as lembranças e a profissão docente.  

Em um determinado momento da escrita, encontrei-me comigo mesma, e me percebi 

em uma simultaneidade de lugares (CHALUH, 2008): integrante do GTED, professora, 
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coordenadora do grupo, pesquisadora e escritora. E foi com esse movimento que me dei conta 

do verdadeiro sentido de se fazer uma pesquisa sócio-histórica (FREITAS, 2002). 

Procurei fundamentar o presente trabalho dialogando com diversos autores que se 

dedicaram aos estudos da profissão docente. E feliz fiquei quando percebi que, olhar para a 

formação do professor dada na relação com o outro poderia ser um novo caminho a trilhar rumo 

à compreensão da constituição da profissionalidade docente. 

Dediquei uma parte da escrita para trazer os perfis dos sujeitos que constituíram do 

GTED, pois como afirma Freitas (2002), em ciências humanas o nosso objeto de estudo é o 

homem, um ser pensante, dotado de fala e de sentimentos. Um ser com voz e com capacidade 

de se relacionar durante o processo de pesquisa.  

Chegado o momento de me dedicar às análises, foi preciso me preparar, desenvolver um 

olhar e uma escuta atentas para conseguir capturar as marcas de alteridade que tanto procurava. 

Marcas de alteridade que iriam sinalizar a forma como os professores iniciantes sentiam e 

pensavam a profissão na relação com os outros sujeitos da escola e do contexto educativo não-

formal. Nesse percurso indiciário encontrei, na trama dos diálogos entretecidos nos encontros, 

os caminhos que me levariam ao objetivo central deste estudo.  

Agora, assumo o compromisso de dar forma e acabamento a tudo que foi dito e 

vivenciado durante o desenrolar desta pesquisa. Desse modo, trago as onze marcas de alteridade 

por mim identificadas através das análises dos dados produzidos com o GTED. Gostaria de 

esclarecer que as marcas de alteridade surgiram deste grupo singular de professores. 

Possivelmente, outras marcas possam ser encontradas em outros grupos, em outros contextos, 

tempos e espaços. Assim, a partir do GTED e das análises feitas consegui enxergar como 

marcas de alteridade: o silêncio; o isolamento; a invisibilidade; a solidão do trabalho docente; 

as práticas perversas; o educar os ouvidos; a responsabilidade docente; a amizade; as armas; 

as escolhas e a saudade; marcas que foram produzidas a partir do encontro com o outro. 

A seguir, na tentativa de destacar as questões problematizadas neste trabalho, resgato 

cinco elementos que considero norteadores de meu processo de escrita: 

Das marcas: são provocadas nos sujeitos (no caso dessa pesquisa o professor iniciante) 

como resultado do seu encontro com o outro. Entretanto elas, neste estudo, se tornaram marcas 

de alteridade no momento em que o sujeito refletiu sobre aquilo que lhe aconteceu no seu 

encontro com o outro e que ao ser enunciado por ele indicou de que forma esse outro contribuiu 

com seu sentir, pensar e agir em sua constituição de professor. Uma vez identificadas as marcas 

de alteridade, foi necessário dialogar com autores que estudassem a questão da profissão 

docente. Como já referido, o processo de análise não foi definido por categorias postas a 
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proiori. A análise foi feita a partir da necessidade de encontrar pistas no tecido dos diálogos 

estabelecidos. 

Sobre as marcas de alteridade, que afirmo ao decorrer do trabalho que vão constituindo 

o professor, surge a seguinte inquietação: para que elas formam? O que se aprende na relação 

com os outros?  

Penso que as marcas de alteridade indicam caminhos de formação, possibilidades. Das 

narrativas dos professores participantes do GTED ficaram marcas “negativas” como o silêncio; 

o isolamento; a invisibilidade; a solidão do trabalho docente; as práticas perversas e as armas. 

Pensando nas questões que foram suscitadas vejo estas como desencadeadoras de uma formação 

que empobrece a constituição do ser professor. Marcas que, ao serem narradas pelos 

professores, vieram com uma carga densa de mágoas, lágrimas, decepção. Marcas que fizeram 

os professores repensarem a sua escolha profissional e por vezes duvidar de sua capacidade 

como professor. 

Em contrapartida, as marcas do educar os ouvidos; da responsabilidade docente; da 

amizade; das escolhas e da saudade vislumbram possibilidades de formação para autonomia 

uma vez que contribuíram para o trabalho coletivo na escola e também para levar o professor à 

tomada de consciência do seu lugar dentro do contexto escolar.  

Da profissionalidade docente: Nóvoa (1995) me auxiliou a pensar em tais marcas a 

partir das três grandes dimensões formativas explicitadas por ele em seus estudos e que guardam 

relação com o desenvolvimento profissional dos professores: a dimensão pessoal, a dimensão 

profissional e a dimensão organizacional. Não tenho a pretensão de colocar as marcas de 

alteridade, coração desta pesquisa, de forma a que se encaixem nas dimensões definidas por 

Nóvoa (1995). Entretanto, compreendo que essas marcas guardam relação com as dimensões 

explicitadas pelo autor. 

Segundo Nóvoa (1995), o desenvolvimento da profissão docente pode ser dividido em 

três grandes dimensões: a pessoal, que está ligada a vida do professor para além da profissão; a 

profissional, vinculada a profissionalidade e sua constituição; e a organizacional, referente ao 

lócus de trabalho do professor: a escola. 

Da dimensão pessoal o referido autor afirma que o professor é pessoa e uma grande 

parte dessa pessoa é professor. Sendo assim, produzir a vida do professor em sua esfera 

profissional é não negar que esse profissional é pessoa, e como pessoa, se relaciona com outras 

pessoas, e dessa relação nascem as experiências. Por esse motivo o autor propõe olhar a 

formação docente a partir da constituição de uma nova cultura profissional dos professores que 
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passe “pela produção de saberes e de valores que deem corpo a um exercício autónomo da 

profissão docente” (NÓVOA, 1995, p. 26). 

De acordo com as contribuições de Nóvoa (1995) penso que as marcas do silêncio, do 

isolamento, da invisibilidade, da solidão do trabalho docente, da amizade e da saudade 

estabelecem relação com a dimensão pessoal da formação profissional docente uma vez que 

estão ligadas ao professor-pessoa e a pessoa do professor. Isso não significa que as outras 

marcas estão à margem da dimensão pessoal, mas as vejo sendo constitutivas das outras 

dimensões apontadas pelo referido autor. 

Da dimensão profissional Nóvoa (1995) considera que: 

 

A formação pode estimular o desenvolvimento profissional dos professores, 
no quadro de uma autonomia contextualizada da profissão docente. Importa 
valorizar paradigmas de formação que promovam a preparação de professores 
reflexivos que assumam a responsabilidade do seu próprio desenvolvimento 
profissional e que participem como protagonistas na implementação das 
políticas educativas (p. 27, grifos meus). 

 

Ou seja, o autor propõe que a formação docente seja realizada pelos próprios 

professores, que não seja vinda “de cima para baixo” por parte dos cientistas educacionais, 

transformando os professores em executores de tarefas pré-estabelecidas. 

Desse modo, as marcas do educar os ouvidos, da responsabilidade docente, das armas 

e das escolhas são marcas, a meu ver, constitutivas da dimensão profissional docente uma vez 

que se desenvolvem a partir do aprendizado profissional e talvez essas marcas sirvam de pistas 

para se pensar essa formação voltada para o cerne da profissão docente. 

Da dimensão organizacional, Nóvoa (1995) traz a ideia de produzir a escola, ou seja, 

encarar o desafio “de conceber a escola como um ambiente educativo, onde trabalhar e formar 

não sejam atividades distintas” (p. 29). Portanto, pensar a escola não somente como lócus de 

exercício profissional, mas também de formação docente. 

Por isso vejo a marca das práticas perversas, como constitutiva da dimensão 

organizacional apresentada por Nóvoa (1995), pois são “habitantes” do espaço escolar. 

Nascem, acontecem e sobrevivem dentro da escola (ou instituições de Educação não-formal). 

Dialogar as marcas de alteridade com as dimensões apresentadas por Nóvoa (1995), 

talvez aponte alguns caminhos para se pensar o processo de formação e inserção na profissão 

docente. 

Sobre o conceito de profissionalidade, abordado com ênfase no capítulo II, deve ser 

compreendido como a profissão em processo, em ação, em movimento (CUNHA, 2007). Sendo 
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assim, nesse “formando-se professor” existe um movimento no qual diversos caminhos podem 

ser adotados. Segundo Nóvoa (2011) muitos caminhos já foram tomados ao se pensar a 

constituição da profissionalidade docente, entretanto, na maioria das vezes, (principalmente nos 

últimos quarenta anos) o professor esteve à margem destes estudos e pesquisas. 

Cunha (2007) sinaliza sobre a questão de ser definir bases epistemológicas para a 

profissão. Segundo ela, mesmo com as inúmeras pesquisas sobre o tema, ainda é difícil 

construir indicadores sobre as bases da profissão docente. Para a autora, utilizar o termo 

profissionalidade ao invés de profissão se deve ao fato de que: 

 
O exercício da docência nunca é estático e permanente; é sempre processo. 
Essa concepção, porém, contraria a histórica premissa construída para o 
trabalho do professor, materializada na ideia de que a função docente assenta-
se em ensinar um corpo de conhecimentos estabelecidos e legitimados pela 
ciência e pela cultura, especialmente pelo valor intrínseco que eles 
representam (CUNHA, 2007, p. 14). 

 

O conceito de profissionalidade apresentado por Cunha (2007) estabelece uma estreita 

relação com o conceito de formação docente que busquei tratar no presente estudo, pois 

considerei que na relação com os outros há formação, e se há formação não se tem como 

considera-la como algo estático, acabado. Há de se pensar a formação com um vir a ser, ou seja, 

algo inacabado, que se forma e se transforma a cada nova experiência. 

A autora defende a ideia de que “a ação de ensino não pode se isolar do espaço/tempo 

em que e se realiza, pois está ligada de maneira intensa a determinações que gravitam em tomo 

dela” (CUNHA, 2007, p. 16). Para ela, é nessa premissa que reside a profissionalidade do ser 

professor. Diferentemente da visão que se tinha no passado, o professor não mais representa o 

tradicional transmissor de informações e conhecimentos, agora esse professor é alguém que 

reflete e interpreta o seu fazer profissional “sendo uma ponte entre o conhecimento 

sistematizado, os saberes da prática social e a cultura onde acontece o ato educativo, incluindo 

as estruturas sociocognitivas do aluno” (CUNHA, 2007 p. 16). 

Assim, o professor volta a ser o foco central dos estudos sobre os processos educativos 

e o presente estudo, ao olhar para o outro enquanto formador do professor (neste caso o 

professor iniciante), estabelece uma relação entre a ação continua de se constituir professor 

(profissionalidade) na relação com os outros sujeitos (alteridade) que estão na escola e/ou 

instituições de Educação não-formal. Ou seja, na ação de se constituir professor, considerar 

esse outro, que está cotidianamente junto ao professor, formando-o e sendo formado por ele. 
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Da alteridade: conceito também explicitado com ênfase no capítulo II e que recupero 

nesse momento para me auxiliar no fechamento da escrita deste trabalho. No glossário de 

conceitos bakhitinianos, construído pelo GEGe (2009) a definição de alteridade é definida da 

seguinte forma: “é na relação com a alteridade que os indivíduos se constituem. [...] 

Constituímo-nos e nos transformamos sempre através do outro” (p. 13). Desde uma perspectiva 

bakhtiniana, nossos pensamentos, opiniões, se constituem e se elaboram a partir de relações 

dialógicas e valorativas com outros sujeitos, ou seja, é na relação com o outro que me constituo 

enquanto sujeito. 

Chaluh (2009) também desde uma perspectiva bakhtiniana, considerou em seu estudo 

que “na relação com os outros, tanto eu como os outros nos modificamos mutuamente, 

constituindo-nos no encontro” (p. 227, grifos da autora). Desse modo, no presente estudo, ao 

buscar as marcas de alteridade, dialoguei com os conceitos de profissionalidade docente e 

alteridade, pois pensar a formação a partir do outro é compreender a profissão docente como 

algo que se forma e se transforma continuamente, a cada nova experiência. 

Da minha formação: e se ao considerar que a nossa constituição como sujeitos se dá 

na relação com outros, sinto que, em vias de concluir a escrita deste estudo, devo refletir e 

explicitar de que forma os nove professores que estiveram comigo durante o processo desta 

pesquisa contribuíram para a minha constituição enquanto pesquisadora. 

O processo de ser ora pesquisadora, ora professora e carregar a coordenação de um 

grupo de professores foram elementos bastante complexos, pois ao mesmo tempo em que 

olhava para as experiências do início da docência e sofria com alguns relatos por vivenciar 

também o momento inicial da profissionalização, eu me afastava, na condição de pesquisadora, 

realizando um movimento necessário, para olhar de “fora” e me estranhar com as narrativas dos 

professores do GTED. 

Apesar de não ter sido objeto de estudo deste trabalho, considero importante refletir 

sobre como o GTED contribuiu para a minha constituição enquanto pesquisadora. De que forma 

o meu encontro com o grupo me deixou marcas de alteridade e que me levaram a ser uma 

pesquisadora que assumiu a pesquisa como dialogia. 

Ao escolher trabalhar com o início da profissão docente, eu olhei para o sujeito que se 

insere na escola, e como as relações se dão no contexto educacional (formal e não-formal). Ao 

mesmo tempo, procurei analisar como esse profissional se sente ao chegar a seu ambiente de 

trabalho, quais são seus conflitos pessoais ao vivenciar a realidade de sua profissão. 

Quando olho para o GTED e para a minha postura no grupo, percebo que ao decorrer 

da pesquisa eu fui aperfeiçoando o meu olhar de pesquisadora com o grupo e refletindo sobre 
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a minha própria constituição docente. Ouvir e ser ouvida pelos participantes do GTED me 

possibilitou olhar para a minha própria experiência como professora iniciante com outros olhos, 

enxergar outros caminhos para minha prática em sala de aula. Como pesquisadora eu pude me 

perceber amadurecendo ao longo da pesquisa, inserida dentro de um fazer dialógico, no qual, 

apesar dos encontros do GTED terem acontecido fora do ambiente escolar, eu sentia que meu 

estudo trazia a voz da escola através de seus sujeitos. Com o GTED eu me descobri professora 

pesquisadora, ou seja, a minha experiência fazendo parte da minha pesquisa e minha pesquisa 

contribuindo para eu pensar a minha prática docente. 

Considero necessário sinalizar que minha postura de 

pesquisadora/coordenadora/professora iniciante no desenvolvimento desta pesquisa foi uma 

atitude ousada, e que hoje, com o olhar mais amadurecido, percebo que tal postura me trouxe 

uma responsabilidade muito grande e também adicionou riscos e uma certa instabilidade no 

fazer de minha pesquisa. Senti que durante todo o tempo de escrita, eu procurei me firmar como 

pesquisadora, talvez pela insegurança de não assumir esse lugar tal qual ele precisava ser 

assumido. Durante as minhas análises, por vezes vejo a Pamela pesquisadora olhando “de fora”, 

outras vejo a Pamela professora dialogando com os demais professores do GTED. A 

multiplicidade de lugares ocupados por mim durante meu percurso de pesquisa me trouxeram 

instabilidade, mas também me trouxeram maturidade. 

Pensar na minha constituição como pesquisadora é levar como aprendizado que certos 

riscos precisam ser estudados, pensados e considerados a priori, para que a pesquisa não perca 

o seu foco. De outros não temos como fugir, eles são parte do processo de pesquisa e nos 

promovem um amadurecimento natural em nossa constituição enquanto futuro pesquisadores. 

Durante o meu processo de qualificação uma das professoras da banca me fez uma 

pergunta, uma provoca-ação. Ela disse: “Qual foi o grande paradigma indiciário em sua 

realização enquanto pesquisadora?”. Ou seja, quais os indícios, as pistas que me levam a pensar 

a minha formação de pesquisadora no contexto do GTED. 

Penso que a resposta a essa questão perpassa por todo o meu movimento de pesquisa. 

Primeiramente vejo a constituição do GTED, e a forma como tive que assumir uma 

simultaneidade de lugares durante a realização dos encontros, me permitiu amadurecer 

enquanto pesquisadora.  

O segundo indício é o distanciamento necessário realizado durante o processo de escrita. 

Transformar em palavras as experiências por mim vivenciadas enquanto 

pesquisadora/coordenadora do GTED me ajudou a olhar para o início da profissão docente com 

outras lentes. O que me trouxe um amadurecimento importante, pois distanciar-me daquilo que 
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vivi e participei ativamente (atuando também como uma professora iniciante no grupo) foi uma 

tarefa difícil, e hoje, olhando todo o meu processo de escrita deste estudo, vejo que em alguns 

momentos esse distanciamento se tornou algo impossível de se realizar. 

E como sou eu, uma pesquisadora que se propôs fazer pesquisa desde uma perspectiva 

sócio-histórica, me resiginifiquei como pesquisadora, mas também como professora iniciante. 

E a singularidade dessa resignificação reside no fato de ao olhar como pesquisadora para as 

experiências do início da carreira do professor me possibilitou refletir e me trans-formar como 

professora iniciante: para com os meus pares na escola, com a equipe gestora, com meus 

alunos..., para os meus outros. 

Hoje, ao olhar com certo distanciamento para o processo de pesquisa vivido no contexto 

do GTED, percebo que ter constituído aquele grupo com nove professores iniciantes, atuar 

como pesquisadora, coordenadora do grupo e também como professora iniciante e integrante 

desse coletivo foi uma atitude ousada. Tal ousadia vem no sentido de pensar a complexidade 

do meu lugar no GTED. Essa complexidade do lugar, ou como considera Chaluh (2008) essa 

simultaneidade12 de lugares ocupados por mim, pode ser explicitada a partir de vários exemplos. 

Lembro-me das atitudes de alguns professores que pediam autorização para sair da sala onde 

aconteciam os encontros, esta postura me lembrava do meu lugar de coordenadora do grupo. 

Em outros momentos, quando a conversa começava a tomar outros rumos, eu necessitava 

redirecionar os diálogos e era nesse momento que me percebia enquanto pesquisadora do estudo 

e, ainda, que aquele era o meu campo de pesquisa, por isso fazia-se necessário focar as 

discussões. Recentemente, ao analisar os áudios dos encontros do GTED, me percebi professora 

iniciante, narrando experiências e compartilhando as sensações do meu primeiro ano como 

professora. 

Das possibilidades que este estudo pode proporcionar: considero que o presente 

estudo, ao estabelecer uma relação entre profissionalidade docente e alteridade e olhar para a 

formação do professor dada na relação com os outros sujeitos do contexto educacional (formal 

e não-formal) pode contribuir nos cursos de licenciaturas e na formação continuada.  Considero 

que desse estudo poderão se depreender ações e propostas que considerem a importância do 

                                                 
12 Chaluh (2009) ao realizar uma pesquisa de doutorado com um grupo de professoras em uma escola da cidade 
de Campinas -SP traz o conceito de simultaneidade de lugares possíveis de se assumir quando o pesquisador se 
permite ser parceiro dos sujeitos da escola. A autora considera que ao estar na escola convivendo com os sujeitos 
que lá estão, é possível ocupar diversos lugares e se faz necessário ao pesquisador olhar para o seu processo de 
constituição e formação como um sujeito que pesquisa com e na escola. Desse modo, não se pode perder de vista 
a importância desses sujeitos na constituição do sujeito enquanto pesquisador. 
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encontro com os sujeitos do contexto escolar (formal e não-formal) e as experiências formativas 

que surgem a partir destas relações. 

Considero que uma das ideias que surgem deste estudo é pensar uma formação que 

insira os alunos na escola desde os primeiros anos de sua formação, oferecendo a eles a 

possibilidade de conhecer e reconhecer os espaços-tempos da escola e da universidade 

concomitantemente, impulsionando-os a refletirem sobre formas de dialogar teoria e prática 

dentro de ambos os espaços formativos.  

Tão importante quanto o investimento na inserção de graduandos no cotidiano escolar, 

é a criação de programas de acolhimento do professor iniciante junto às escolas e instituições 

educativas. O que pude perceber através das narrativas dos professores participantes do GTED 

é que ao chegar à escola ou às instituições de Educação não-formal o professor não consegue 

estabelecer diálogos entre o que foi aprendido por ele na universidade com suas vivências 

práticas na escola (ou outras instituições educacionais). Talvez seja importante que o professor 

iniciante possa ser acompanhado pela universidade uma vez que ele está inserido no contexto 

educativo, garantindo tanto a sua formação continuada quanto o preparo dos profissionais que 

já estão nesse contexto para o seu acolhimento.  

Esse professor iniciante que por vezes chega “armado”, outras vezes “cai de 

paraquedas” no contexto escolar (formal e não-formal) sinaliza que um dos caminhos para se 

pensar ações e práticas que favoreçam o seu acolhimento seja a constituição desses espaços da 

universidade dentro da escola. Talvez pensar em práticas de acolhimento no contexto educativo 

também seja uma possibilidade de promover mudanças nas relações sociais instituídas e nos 

valores subjacentes em cada instituição. 
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