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RESUMO 

Esta investigação que responde à preocupação em contribuir para os estudos sobre 
formação de professores, procurou conhecer as significações sociais instituídas e 
instituintes sobre a profissão professor, construídas por professoras em exercício e por 
alunas formandas do curso de Pedagogia Habilitação Séries Iniciais e Matérias 
Pedagógicas para o Segundo Grau da UFSM, relacionando tais significações aos ciclos 
de vida pessoal e profissional. 
Pesquisar como são construídas essas significações constitui-se em tema relevante para 
ampliar os conhecimentos sobre este processo contínuo e permanente de tomar-se 
professor, com vistas a orientar a construção de indicadores mais consistentes que 
apontem para o repensar a formação inicial e continuada de professores. As 
inquietações de formadora de professores e as constatações empíricas conduziram-me a 
procurar aprofundar a compreensão desse processo de construção de significados, 
perceptível nos diferentes ciclos da profissionalização que marcam a carreira docente. 
Caracterizada por uma abordagem qualitativa, a pesquisa foi desenvolvida com um 
grupo de 14 professoras que atuam no Ensino Fundamental Público, vinculadas à rede 
de ensino de Santa Maria e por um grupo de 12 formandas do curso anteriormente 
mencionado. Com as professoras foram utilizadas para a coleta das informações as 
entrevistas semi-estruturadas e autobiografias, enquanto com as formandas, as 
observações registradas em diário de campo, reflexões sobre os diários de aula, 
desenhos e também autobiografias. 
A partir da sistematização das informações obtidas, foi construída uma matriz de análise 
em função das categorias definidas para a investigação. Os resultados alcançados, 
levando em consideração o trabalho desenvolvido nas etapas de coleta e de análise das 
informações obtidas, evidenciam que a metodologia adotada possibilitou compreender, 
ao refletirem sobre suas histórias de vida, incluindo lembranças da escola, escolha 
profissional, processos de formação, prática pedagógica, a instauração de novas 
significações sobre os ciclos de vida pessoal e profissional, através da tensão 
estabelecida entre o imaginário instituído e instituinte. 
Esse processo de reflexão, no entanto, necessita de tempo, estímulo e continuidade para 
se instalar, especialmente quando se trata de professores em exercício. Esta necessidade 
parece comprovada pelo fato do estudo mostrar por parte da maioria tanto de 
professoras quanto de alunas formandas, a força da dimensão instituída, revelada 
através do predomínio da "heteronomia", definida nessa pesquisa como o deixar-se 
regular pelo outro, construindo um ciclo de vida pessoal e profissional, na maioria das 
vezes, a partir das expectativas e anseios dos outros e não de si próprio; destacam-se nas 
histórias das professoras, na dimensão instituída as percepções de uma carreira docente 
rumando para o desinvestimento amargo. 
Na dimensão instituinte de um número significativo de formandas e algumas 
professoras a presença da "autonomia", compreendida como a capacidade de refletir, 
criar e construir características significativas de um ciclo de vida pessoal e profissional 
poderá, ao longo dos anos, se aproximar de um desinvestimento sereno da profissão. 
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ABSTRACT 

This investigation responds to the preoccupation with contributing to the studies on 
teachers' formation. 1t tried to know the instituted and instituting social meanings about 
the profession-teacher. These meanings were built by teachers who are still teaching and 
undergraduates in the Course of Pedagogy Habilitation Initial Series and Pedagogic 
Subjects for High School at UFSM, relating such meanings to the cycles of personal and 
professionallife. 
To research how these meanings are built constitutes relevant theme to enlarge the 
knowledge about this continuous and lasting process to become a teacher in order to 
orientate the construction of more consistent pointers that indicate for purpose of 
rethinking the initial and continued formation of teachers. The anxieties of the moulder 
of teachers and the empirical findings led me to try to deepen the comprehension of this 
noticeable process of building meanings in different cycles of the professionalization 
which determine the career of teacher. 
Characterized by a qualitative approach the research was developed with a group 
formed by fourteen (14) teachers who actuate in Public Elementary School joined to the 
Educational network of Santa Maria city and by twelve (12) undergraduates from the 
course mentioned before. 
The semi-structured interviews and the autobiography transcripts were utilized with the 
teachers in order to collect the data, while the remarks recorded in field diary, 
reflections about the class diaries, drawings and also autobiographies were utilized with 
the undergraduates. 
A matrix was built from the systematization of the collected information. This matrix 
comprised the analysis in function of the defined categories for investigation. If one 
takes in consideration the work developed in the stages of collecting and analyzing of 
the obtained information, one will see that the results achieved show clearly that the 
methodology adopted allowed the participants to understand while they were reflecting 
about their life histories, including remembrances of school, professional choice, 
processes of formation, pedagogic practice, they established new meanings on the 
cycles of personal and professional life, through the tension established between the 
instituted and the instituting imaginary. 
This process of reflection, however, needs some time, stimulus and continuity in order 
to develop, specially when one is dealing with the teachers in activity. This necessity 
seems to be proved by the fact that the study shows the strength of the dimension 
instituted from the part of the majority, both the teachers and the undergraduates. 
This is revealed by the predominance of the "heteronomy", defined in this work as "one 
being regulated by the other", building cycle o f personal and professional life, most 
times, from the others' expectations and anxieties and not theirs, outstand in the 
teachers' histories, in the instituted dimension the perceptions o f a teacher career 
steering to a bitter dischargement. 
In the instituting dimension of an expressive number of undergraduates and some 
teachers, the presence o f "autonomy", understood as the capacity o f reflecting, creating 
and building significant characteristics of a cycle of personal and professional life might 
approximate itself from a serene dischargement of profession along the years. 



APRESENTAÇÃO 

A escolha do tema da investigação que constitui minha tese de doutoramento 

está vinculada à minha trajetória pessoal e profissional atraída pela pesquisa na área da 

Educação. A trajetória de pesquisa deu-se desde a graduação, quando desenvolvi 

investigações no Município de Silveira Martins-RS 1, estudando as memórias dos antigos 

descendentes de imigrantes italianos sobre temáticas tais como a educação na colônia; 

os primeiros professores; a vinda das Ordens Religiosas e o processo ensino

aprendizagem instaurado na colônia; a presença dos professores brasileiros; os dialetos e 

o ensino bilíngüe; o papel da mulher italiana e as canções italianas. 

Esta iniciação na utilização da fonte oral, a partir das histórias de vida de 

"nonos" e "nonas" descendentes dos pioneiros imigrantes italianos constituiu-se numa 

experiência que favoreceu meu crescimento pessoal e profissional e, inclusive onde tive 

a oportunidade como aluna e pesquisadora de ampliar os conhecimentos já adquiridos 

na graduação sobre formação de professores, imaginário social e memória docente. 

A experiência acumulada durante ll(onze) anos de pesquisa e extensão; o 

mgresso como professora efetiva da UFSM, responsável pela formação inicial de 

professoras do Ensino Fundamental através da orientação de estágios curriculares, 

determinaram a vontade e o desejo de elaborar uma investigação que contribuísse para o 

processo acadêmico de formação inicial e continuada de professoras do Ensino 

Fundamental. 

Já no curso de doutorado, ao propor-me centrar minha tese na mesma direção 

estava também me propondo repensar a minha prática docente enquanto formadora de 

professores. Assim, o conteúdo desta tese responde à vontade de, como profissional da 

Educação, poder contribuir para aperfeiçoar a prática dos formadores através do 

1 Município originado a partir da chegada da quarta leva de imigrantes italianos no Rio Grande do Sul, em 
19 de maio de 1877. 
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conhecimento das significações imaginárias instituídas e instituintes reveladas pelos 

professores em exercício e pelas alunas em formação. 

Ao mesmo tempo, em função da experiência realizada na primeira fase do 

Projeto Integrado, busquei conhecer se, a partir da instauração de processos de formação 

continuada e de autoformação, via escrita e discussão das autobiografias e entrevistas, é 

possível instaurar nas professoras a reflexão-ação, auxiliando-as a modificar as 

significações sociais instituídas e instituintes em relação a sua profissão e ao exercício 

profissional ao longo do ciclo de vida pessoal e profissional. 

O projeto desta tese originou-se do Projeto de Pesquisa Integrado "hnagens de 

professor: significações do trabalho docente", durante os anos de 1997 e 1998, realizado 

por três grupos de pesquisa (Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), 

Universidade Regional do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUÍ) e Faculdade de 

Educação da Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), que contaram com a 

participação de consultores extemos2
. 

Em relação a esta tese, é importante destacar suas diferenças em relação àquele 

projeto: novo problema de pesquisa; foco no conhecer e aprofundar as significações 

sociais instituídas e instituintes construídas sobre a profissão-professor e o exercício da 

mesma ao longo do ciclo de vida pessoal e profissional; revisão da literatura que 

acrescenta novos elementos teóricos em relação aos ciclos de vida pessoal e 

profissional; envolvimento das alunas do curso de Pedagogia Habilitação Séries Iniciais 

e Matérias Pedagógicas para o 2° Grau da UFSM como sujeitos da pesquisa e inclusão 

de outros procedimentos metodológicos, utilizados com as alunas anteriormente 

referidas: os desenhos, os registros em diário de campo das observações realizadas e as 

reflexões das alunas sobre os seus diários de aula. 

A primeira etapa do Projeto Integrado consistiu da delimitação da temática que 

cada subprojeto iria desenvolver. Em Santa Maria, o GEPEIS (Grupo de Estudos e 

Pesquisas em Educação e hnaginário Social), no qual atuei como pesquisadora, 

preocupou-se com o levantamento de dados, com vistas a investigar o imaginário social 

dos professores em relação a sua profissão, envolvendo o contingente de professores de 

uma escola municipal. Minha participação permitiu-me proceder a um trabalho de 

2 Prof' DI" Denice Barbara Catani (USP), Prof' DI" Marisa Faermann Eizirik (UFRGS), Prof' DI" Nilda Teves (UFRJ) 
e Prof Dr. Mário Osório Marques (UNIJUÍ). 
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intervenção junto aos professores da escola, o que possibilitou coletar dados essenciais 

ao foco da investigação ora apresentada. 

Os dados obtidos naquele processo de intervenção, e que são aqui utilizados, 

resultaram da realização de seminários de estudos, entrevistas semi-estruturadas e 

relatos autobiográficos, que objetivaram envolver os sujeitos, gradativamente, na 

investigação, oportunizando-lhes momentos em que pudessem refletir sobre a sua 

prática docente, sobre o cotidiano escolar e sobre o próprio significado atribuído à 

carreira de professor. 

Como membro do Projeto Integrado e como decorrência natural do objetivo 

principal do mesmo, propus-me, nesta tese de doutoramento, utilizar-me de tais dados, a 

eles acrescentando os depoimentos das acadêmicas já referidas. 

Esta tese está sistematizada nos seguintes capítulos: 

O capítulo 1 - "Introduzindo a tese" , busca apresentar o objetivo principal da 

tese de doutoramento, bem como, construir reflexões iniciais sobre a temática 

pesquisada; 

O capítulo 2 - "A formação de professores e trajetória profissional a partir da 

memória docente" - situa a problemática da tese a partir das discussões atuais sobre a 

formação de professores, procurando relacioná-las às perspectivas enfocadas neste 

trabalho, a saber "trajetória profissional" e "memória docente". 

O capítulo 3 - "Imaginário social: significações construídas ao longo dos ciclos 

de vida pessoal e profissional" - apresenta e discute os princípios da teoria construída 

por Cornélius Castoriadis a respeito das dimensões do imaginário social instituído e 

instituinte, apostando na possibilidade de aproximação das significações sociais 

construídas pelos sujeitos ao longo das suas carreiras docentes. 

O capítulo 4 - "Os caminhos metodológicos: conhecendo caminhos percorridos" 

sistematiza a própria história construída durante o desenvolvimento desta 

investigação, desde a delimitação do tema da pesquisa, sua problematização, a 

aproximação com o contexto a ser investigado, os sujeitos da pesquisa e a escolha 

metodológica para sistematização e análise dos dados coletados. 

O capítulo 5 - "Aproximações possíveis das significações imaginárias 

instituídas e instituintes" - foi elaborado com o objetivo de adentrar no campo da 
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dimensão simbólica da formação de professores, instaurando um processo dialógico e 

reflexivo entre as informações obtidas na fase de coleta de dados e as escolhas teóricas 

apresentadas. 



1. INTRODUZINDO A TESE 

Há evidências claras de que em nosso país, continuamente, um número 

significativo de professores abandona sua profissão. O que determina que esses 

professores gradativamente vão perdendo o desejo de ser professor? Algumas 

explicações mais imediatas são apresentadas como condicionantes, tais como a falta de 

condições de trabalho adequadas ao exercício do Magistério, a desvalorização 

profissional em termos salariais ou, ainda, os descompassos entre a teoria estudada em 

sua formação e a prática cotidiana. Seriam realmente esses os fatores predominantes 

para que muitos dos professores que permanecem estejam desencantados e não busquem 

aperfeiçoar -se? 

Embora reconhecendo a força desses fatores, a experiência que desenvolvi na 

primeira etapa do Projeto Integrado, já referido, autoriza-me a pensar que, se forem 

criadas condições para que os professores reflitam sobre suas práticas e seus problemas 

de ensino e de vida, se eles reconstituírem suas histórias de vida pessoal e profissional, é 

possível que seu desencanto esmaeça. Como um dos elementos facilitadores desse 

processo de auto-reflexão constituiu-se a questão central desta tese: conhecer as 

significações sociais instituídas e instituintes construídas pelos sujeitos envolvidos nesta 

investigação em relação à sua profissão e ao exercício da mesma ao longo do seu ciclo 

de vida pessoal e profissional, buscando captar o próprio processo de construção dessas 

significações. Para tanto, foram objeto principal de análise os dados coletados com o 

grupo de professores municipais de Santa Maria/RS, que participaram como sujeitos da 

primeira etapa do Projeto "Imagens de professor: significações do trabalho docente", e 

com as alunas formandas do Curso de Pedagogia Habilitação Séries Iniciais e Matérias 

Pedagógicas para o 2° grau da UFSM. 

O contato com o grupo de professoras permitiu constatar conforme avançavam 

nos estudos, nas discussões e na escrita de suas autobiografias, elas se davam conta de 

elementos significativos do tornar-se professor, das práticas pedagógicas que davam 
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certo, das metodologias em sala de aula que não alcançavam os objetivos propostos, da 

postura adotada em sala de aula com seus alunos, da interação professor-aluno, 

professor-aluno-comunidade. Os diferentes procedimentos desenvolvidos e os estudos 

realizados permitiram que elas percebessem que o "ser professor" está intimamente 

interligado a suas histórias de vida e ao ciclo profissional em que se encontram. 

Ao mesmo tempo, o contato reforçou meu entendimento de que, de modo geral, 

as propostas de educação continuada oferecidas aos professores constituem-se em ações 

que, tal como as instituídas cotidianamente na escola, não os levam a refletir sobre sua 

prática docente. 

HERNÁNDEZ (1998, p.9-10) aponta questões pertinentes a respeito do processo 

de formação continuada de professores, que sintetizo a seguir: 

~ "O refúgio no impossível" refere-se às justificativas dadas pelos professores quando 

estes afirmam que não possuem condições de aprofundar seus estudos em função 

das condições precárias de trabalho que lhes são oferecidas. Ao mesmo tempo em 

que solicitam situações práticas para que possam incorporá-las na sua ação docente, 

elas não são aplicadas porque necessitam ser criadas para uma situação específica. 

Neste sentido, o professor refugia-se no impossível, no inviável para justificar a sua 

negativa à reflexão sobre a prática docente. 

~ "O desconforto no aprender", é caracterizado pela inexistência de desejo na 

aquisição de conhecimentos, fazendo com que os professores demonstrem um 

bloqueio em relação ao processo de aquisição de novos conhecimentos. 

~ "A revisão da prática não resolve os problemas", afirmação que se constitui em uma 

outra explicação elaborada pelos professores para justificar por que não repensam as 

práticas docentes desenvolvidas, alegando que esta atitude não contribui para a 

resolução dos problemas por eles enfrentados. 

~ "Aprender ameaça a identidade", crença que, segundo o referido autor, manifesta-se 

no momento em que o professor está construindo a identidade da pessoa que ensina, 

percebendo que qualquer solicitação de mudança da sua prática docente parece 

configurar-se numa ameaça ao seu conhecimento e ao seu desenvolvimento como 

profissional. 
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~ "A separação entre a fundamentação e a prática", implica em o professor, com o 

decorrer do tempo, ir sedimentando a idéia de que ele é um prático e não um teórico 

e, infelizmente, vai gradativamente estabelecendo uma ruptura epistemológica entre 

a teoria e a prática. Dessa forma, o professor acaba por negar a si próprio a 

possibilidade de conhecer, pesquisar sua própria prática, criar situações de 

intervenção na sua ação docente e repensar sua ação pedagógica enquanto pessoa e 

profissional. 

Os destaques do autor remetem a inúmeros questionamentos relativos aos fatores 

que determinam a resistência à aprendizagem por parte dos professores, que não ficam 

restritos aos processos de formação, mas também são influenciados pelas trajetórias 

pessoais e profissionais. Neste sentido, HERNÁNDEZ (1998, p.ll) aponta questões 

pertinentes a serem observadas no processo de formação continuada de professores: 

( ... ) considerar que os docentes não partem do zero, pois 
possuem uma formação e uma experiência durante a qual 
adquiram crenças, teorias pedagógicas e esquemas de 
trabalho; - conceituar a prática da formação a partir das 
experiências concretas e a sua análise, reflexão e crítica; 
considerar a formação a partir da comparação e do 
questionamento da própria prática e em relação a outros 
colegas. Isso exige, na formação, um componente de 
coordenação e colaboração. 

As perspectivas apontadas pelo autor constituem-se em pontos de análise 

interessantes não somente para a formação continuada de professores, mas também para 

a inicial, porque se fundamentam no respeito à trajetória pessoal e profissional do ser 

humano em formação, na instauração de uma prática de formação calcada no respeito 

pelo outro e na formação de laços de colaboração e solidariedade no processo de 

aprender -ensinar. 

Um dos aspectos que constatei durante a minha participação no Projeto 

Integrado é que quando o professor não domina a área de conhecimento onde atua, não 

consegue construir respostas metodológicas para os desafios educacionais que enfrenta 

em seu cotidiano. 

A falta de domínio da área do conhecimento seria, então, um fator determinante 

para a falta de criativas e inovadoras metodologias? O professor, no decorrer da sua 

carreira docente, não construiria um saber oriundo da experiência profissional? Esse 
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saber seria elemento significativo para que o professor buscasse a formação continuada? 

Quais seriam as relações possíveis de serem construídas entre o domínio do professor na 

área de conhecimento em que atua e o saber advindo da prática docente com as etapas 

profissionais vivenciadas? 

Este problema decorrente da formação inicial, acentuado pela falta de uma 

política efetiva voltada à formação continuada, parece acabar produzindo professores 

que, no decorrer da carreira docente, encontram-se, na maioria das vezes, questionando 

o sentido de seu fazer docente, o significado de ser professor e a dificuldade tanto social 

como psicológica de continuar sendo chamado de professor. Isso conduz a pensar que os 

professores são conduzidos por - ou estão construindo - significações que os impeliram 

seja ao conformismo, seja ao abandono de suas carreiras. 

Nessa busca de aclarar as interrogações sobre tais processos, estabeleci os 

objetivos principais de meu trabalho de tese, a saber: 

~ investigar as significações presentes na memória docente sobre a escolha 

profissional; 

~ conhecer as significações instituídas e instituintes construídas ao longo da carreira 

sobre a prática docente; 

~ identificar as significações que os processos de formação estabelecem ao longo dos 

ciclos de vida pessoal e profissional e quais os fatores que condicionaram ou não a 

instauração da reflexão sobre a prática docente. 

Conforme aponta CUNHA (1999, p.27), "a importância e o significado do papel 

do professor no cotidiano escolar não dependem somente dele ... ", mas não o excluem 

desta responsabilidade de também produzir significados em relação ao seu exercício 

profissional. Sendo assim, ao mesmo tempo em que a sociedade constrói significações 

em tomo do professor, ele também produz significados em relação a si mesmo e a seu 

exercício profissional. 

A consideração do contexto social deve, contudo, ser encarada pelo pesquisador 

pois as significações dos sujeitos se constituem no social. 

Isto implica que, no momento em que se procura conhecer essas significações a 

partir de uma perspectiva contextualizada, se está pressupondo que a prática docente 

desenvolvida pelo professor está intimamente relacionada com suas experiências de 
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vida, com seus processos de formação, com sua memória docente, evidenciando-se uma 

relação entre o saber e o contexto da elaboração desse saber. 

Ao contrário de confirmar um modelo de formação de professores que, na 

maioria das vezes, ainda se encontra centrado na relação passiva entre ensino

aprendizagem, conforme aponta CUNHA (1999), esta tese está orientada pelo 

pressuposto de que tal formação deveria estar voltada à produção do conhecimento, 

especialmente no caso da formação profissional inicial, sendo as futuras professoras 

percebidas como sujeitos da aprendizagem que questionam e refletem sobre os 

conhecimentos ensinados desde os primeiros anos de ingresso no ensino superior. 

Nesta perspectiva, a atividade de pesquisa assume um papel importante, devendo 

fazer parte dos currículos de formação de professores e constituir-se em premissa básica 

porque institui uma formação embasada na criatividade, na autonomia, na solidariedade 

e na reflexão, contribuindo para formar professores que saibam compreender e 

modificar a realidade e não somente reproduzi -la. 

O discurso pedagógico mais atual insiste em que tal formação deve estimular 

uma perspectiva crítico-reflexiva, que oportunize aos professores condições para o 

desenvolvimento de um pensamento autônomo e para desmistificar a idéia de que, ao 

final do curso de graduação, o sujeito encontra-se "formado", pronto e formatado para o 

mercado de trabalho. Ora, para concretizar tal discurso, parece-me fundamental 

construir novas significações do processo de tomar-se professor e substituir o 

significado construído em tomo da "professora formada", pelo de "professora em 

formação". 

Em função de minha experiência ainda que breve, como formadora, considero 

ser um caminho possível criar situações para que os professores em exercício 

ressignifiquem os espaços de interação entre as dimensões pessoais e profissionais, 

permitindo-lhes se apropriarem, através da memória educativa, produzindo novas 

significações em relação à suas histórias de vida e a sua prática docente. 

Na pesquisa ora apresentada, a formação de professores não é considerada 

somente como um processo linear de acumulação de conhecimentos mas, como afirma 

NÓVOA (1992a), como um processo de reflexão que o professor faz em relação a sua 

própria ação e sobre a reconstrução permanente dos processos identitários. Isto significa 

dizer que os processos de formação estão relacionados e são produzidos através da 

trajetória de vida e dos percursos educativos de cada professor no decorrer da sua 

carreira docente. Logo, a prática docente desenvolvida na sala de aula é resultante não 
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só dos conhecimentos adquiridos através do ingresso na licenciatura, mas também da 

trajetória de vida e do saber advindo da experiência. Por isso que acredito ser a prática 

docente desenvolvida no Ensino Fundamental um lugar de produção de conhecimento e 

de produção de saberes, mesmo quando o professor disto não está consciente. Logo, é 

necessário instaurar espaços no cotidiano escolar que compreendam o sujeito numa 

perspectiva global, assumindo a formação como sendo um processo interativo e 

dinâmico. 

Os espaços de formação dentro da escola que defendo constituem-se nas trocas 

de experiências e de saberes, os quais, segundo NÓVOA (1992, p. 17), constituem-se 

também "nas opções que cada um de nós tem de fazer como professor, as quais cruzam 

a nossa maneira de ser com a nossa maneira de ensinar e desvendam na nossa maneira 

de ensinar a nossa maneira de ser. É impossível separar o eu profissional do eu pessoal". 

A instauração na escola, do diálogo entre professores, pais e comunidade, é 

fundamental para consolidar saberes construídos por meio da prática profissional 

reflexiva, através da qual também são reforçados ou refutados valores e significações 

construídas. Concordo com NÓVOA (1998, p.36) quando ele afirma que: 

( ... ) a escola e os professores não se podem limitar a 
reproduzir um discurso tecnocrático, socialmente 
asséptico, culturalmente descomprometido. Todo o 
silêncio é cúmplice, e não podemos calar a voz das 
injustiças que se reproduzem também através da escola. 
Na verdade, o que distingue a profissão docente de muitas 
outras profissões é que ela não se pode definir apenas por 
critérios técnicos ou por competências científicas. Ser 
professor implica a adesão a princípio e a valores, e a 
crença na possibilidade de todas as crianças terem sucesso 
na escola. 

Acredito que o desenvolvimento de uma postura reflexiva por parte dos 

professores passa também pela necessidade de produção de saberes e de valores 

comprometidos com os princípios da ética através do fortalecimento da autonomia nas 

várias dimensões que fazem parte da existência humana. 

Não é possível esquecer que a organização do cotidiano escolar acaba, na 

maioria das vezes, impedindo a troca de saberes construídos pelo exercício profissional 

e não incentiva o professor a investir nas experiências significativas nos seus percursos 

de formação e na sua reflexão teórico-prática. Logo, é importante estabelecer esses 
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processos de produção de saberes para que os professores possam produzir significações 

instituintes sobre os ciclos de vida pessoal e profissional ao longo de suas carreiras. 

É oportuno lembrar que muitas das situações de impotência ou desencanto 

experimentadas pelo professor em sua fase de "desinvestimento profissional amargo" 

apontada por HUBERMAN (1992) referem-se ao desgaste que se origina de sua falta de 

capacidade de dominar as situações e os contextos de intervenção profissional. 

Para que o professor consiga restaurar este domínio, acredito que ele precisa 

refletir sobre suas ações, sobre seu cotidiano escolar, sobre as práticas pedagógicas 

desenvolvidas pelos seus colegas e, também, conhecer as significações que os alunos 

também produzem a respeito do que eles consideram como sendo um bom professor, 

uma boa aula bem como sobre os processos de ensino e aprendizagem a partir da 

perspectiva desses alunos. 

Apoio-me em SCHÓN (1992), quando este afirma que a prática docente deve 

envolver o conhecimento na ação, a reflexão na ação e a reflexão sobre a ação, o que 

conduz o professor a repensar sua memória docente, seus percursos de formação e a sua 

trajetória nos ciclo de vida pessoal e profissional, para que chegue à compreensão de 

que está produzindo sua vida e sua profissão. 

A necessidade de entender a rede de possíveis motivos pessoais e sociais das 

significações que as professoras constróem em relação a sua profissão e que informam 

suas práticas, dirigiu esta pesquisa no sentido de re-explorar as trajetórias dos sujeitos 

aliando memória e imaginário social ao papel da reflexão sobre seu fazer docente e 

sobre as possibilidades de mudanças na compreensão desse fazer e no próprio fazer. 

Sobre esses eixos, foi construída minha investigação. 



2. A FORMAÇÃO DE PROFESSORES E TRAJETÓRIA PROFISSIONAL 

A PARTIR DA MEMÓRIA DOCENTE 

2.1 Perspectivas na formação docente 

Para discutir hoje a formação docente no país, é fundamental referir às decisões 

de políticas educacionais que interferem nessa formação nas diferentes instituições em 

que ela ocorre. As sucessivas medidas governamentais para implantar no país novos 

espaços3 de formação inicial e continuada de professores, todos questionáveis e 

questionados pela comunidade educacional - (Institutos Superiores de Educação, Cursos 

Normais Superiores, Programas Especiais de Formação) - acerbam a preocupação de 

que ocorra o desmantelamento definitivo da formação de professores nos parâmetros de 

qualidade e criticidade desejados; esses atributos conquistados através da prática 

pedagógica e da pesquisa desenvolvidas nas universidades, seriam substituídas por uma 

formação aligeirada, sem pesquisa e, na maioria das vezes, sem a presença de um corpo 

docente qualificado para esta tarefa. 

A realidade ora enfrentada e os questionamentos que provoca levam a perceber 

que as discussões a respeito da formação de professores, propostas por BORDAS (1992) 

SCHON (1992), NÓVOA (1998), CATANI (1998), BRZEZINSKI (1999), KUENZER 

(1 999) e SCHEIBE & AGUIAR (1999), LEITE et al. (1998), ANTUNES et al. (2000), 

OLIVEIRA (2000), FERNANDES (1999), KUREK(1999), NARV AES(2000), MORÉS 

et al. (2000), MARQUES (2000), PEREIRA(2000), FERREIRA(2000), PINTO; 

MIORANDO (2000), BUENO et al. (2000) entre outros autores, contribuem para o 

entendimento das várias dimensões da realidade educacional e seus desafios, 

principalmente quando nos deparamos com os documentos oficiais4 que expressam 

3 Institutos Superiores de Educação. 
4 Referenciais da SEF, documento do MEC de maio de 2000. 
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idéias e conceitos altamente discutíveis, especialmente tendo em vista o contexto sócio

cultural do país. 

Tais documentos propugnam a eficiência, a produtividade dos sistemas 

formadores, submergidas no discurso da competência e na ênfase na prática como 

instrumento formador. 

Como se pode, hoje, pensar em formar melhores professores desvinculando essa 

formação da pesquisa e da extensão? É essa vinculação que permite a formação de 

professores capazes de compreender o significado da sua profissão, de refletir sobre sua 

ação pedagógica, de relacionar os preceitos teóricos recebidos nos cursos de formação à 

ação docente desenvolvida na sala de aula e, principalmente, de estarem preparados para 

criar e construir alternativas metodológicas que tomem os processos de ensinar e de 

aprender expressões mais intensas de desejo e de reconstrução contínua. 

A atitude investigativa como princípio fundamental na formação inicial de 

professores justifica-se no momento em que cria as condições necessárias para instaurar 

trajetórias formativas que irão estimular o professor a buscar a continuidade deste 

processo, mesmo após estar atuando como docente. 

Outro elemento que necessita ser incorporado a esta questão é que o professor 

precisa da instauração na escola de espaços de formação continuada que lhe permitam 

questionar e reformular constantemente os elementos que fazem parte do projeto 

político pedagógico da escola e também buscar construir respostas e soluções para os 

problemas que afetam o seu cotidiano escolar. Mas, infelizmente, políticas públicas que 

investem, por exemplo, nos Parâmetros Curriculares Nacionais, apontados somente 

como sugestões mas orientadores dos exames nacionais (SAEB5
, ENEN6 

... ) 

desconsideram a prática docente desenvolvida pelos professores e também não se 

preocupam em buscar conhecer as experiências e vivências singulares dos que atuam em 

diferentes realidades brasileiras. UNHARES (1999) contribui nesta discussão quando 

questiona sobre como os professores estão percebendo a implantação dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais dentro do cotidiano escolar, sobre os espaços de discussão 

dessas diretrizes existentes na escola e, também, sobre as possibilidades de 

5 SAEB - Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Básico. 
6 ENEN - Exame Nacional do Ensino Médio. 
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ressignificação destes Parâmetros Curriculares Nacionais a partir das experiências dos 

professores. 

Na verdade, o poder educacional instituído pouco conhece sobre as práticas 

docentes que acontecem no cotidiano escolar e acaba impondo " ... um espelho em que 

pretendem mostrar professores incapazes, sem rumo e sem criatividade, sugerindo que 

nestas características residiria a culpa pelas dificuldades escolares" (LINHARES, 1999, 

p.l9). 

Os documentos já citados estão voltados basicamente à organização curricular e 

às ações de formação docente. As funções neles apontadas para o professor supõem 

objetivos densos, complexos e exigem competências profissionais que vão além da 

formação recebida, ou seja, as expectativas construídas sobre o professor, que colocará 

em prática estas funções, vão muito além do perfil real de professor existente e mesmo 

do pretendido. 

O professor que desenvolvesse tal perfil, em tese, poderia promover as 

discussões e reformas necessárias na organização curricular da escola básica. Mas, para 

tanto, haveria de ser desenvolvida sua capacidade argumentativa, capaz não só de 

compreender e solucionar problemas, mas, principalmente, de identificá-los no 

currículo, de superá-los, como é apontado em parte no discurso curricular 

contemporâneo. 

Por que as instâncias governamentais de diferentes países preocupam-se tanto, 

na atualidade, em formular disposições sobre o currículo para os diferentes níveis de 

escolarização, da escola infantil ao ensino superior? Certamente porque o currículo 

escolar, ao definir qual conhecimento e quanto dele deve ser distribuído através do 

sistema educacional, é um instrumento fundamental nas mais diferentes sociedades 

modernas para conservar valores hegemônicos, na socialização de diferentes gerações 

de crianças e jovens. 

Apesar dos discursos acadêmicos sobre o próprio conceito, o fato é que a 

discussão em tomo do currículo tem assumido papel de destaque na academia e a noção 

de seu papel preponderante nos processos educativos está incorporada na "doutrina" 

oficial, determinando decisões políticas. Isto está plenamente evidenciado nas ações 

governamentais brasileiras nos últimos três anos. 
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Em relação à organização curricular para os cursos de formação de professores, 

compartilho da perspectiva teórica construída por BRZEZINSKI (1998; 1999), porque 

no caso da organização curricular para os cursos de formação de professores, destaca o 

entendimento de " ... que o eixo teoria e prática deve perpassar todas as disciplinas do 

currículo que formam o professor e não ser restrito a uma disciplina, ou a um momento 

particular do currículo" (BRZEZINSKI, 1998, p.169). 

São oportunas as idéias da autora quando aponta que a forma integrada de 

perceber a organização curricular oportuniza, ao futuro professor, compreender o 

significado da sua profissão e exercício profissional desde o início da sua formação, 

ainda que isso não se constitua por si só uma garantia, uma vez que a organização 

curricular também pressupõe uma seleção cultural de conhecimentos que são oferecidos 

para as próximas gerações; disto decorre que um número significativo de etnias, grupos 

sociais desfavorecidos e marginalizados não são contemplados no currículo. Segundo 

SANTOMÉ (1997, p.8), "esse silêncio de coletivos sociais importantes pode ser 

constatado de modo especial nos materiais didáticos que fecham as propostas 

curriculares, os livros-texto". 

O processo de seleção cultural existente nos currículos escolares não pode ser 

analisado apenas através dos fatores atuantes no interior das salas de aula; requer um 

olhar para fora das suas paredes, procurando analisar o que está acontecendo nas outras 

esferas da sociedade. Por isso, é tão importante, hoje, entender o que está acontecendo 

em termos de política nacional para a formação de professores. 

A instauração, no Brasil, de um modelo importado de sociedade que já faz parte 

do cotidiano de países desenvolvidos, fundado na prevalência do livre mercado, propaga 

concepções que apresentam o ser humano isolado socialmente. Nesse sentido, as 

análises produzidas acabam focalizando o humano individual, acreditando na sua 

capacidade de se auto-transformar e de determinar-se, sem que nada nem ninguém de 

fora possa influenciar ou condicionar suas potencialidades inatas. Logo, o sucesso ou o 

fracasso será da responsabilidade do indivíduo, bem como " ... os direitos que se 

formulam e atendem acabam sendo pensados de modo individualista, do mesmo modo 

que as análises que são realizadas sobre a realidade" (SANTOMÉ, 1997, p.9). 

O novo contexto político conformado de modo globalizado faz com que as 

instituições escolares sejam organizadas e regidas pelas leis do mercado. O sistema 
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educativo aparece como algo a consumir, sendo ainda obscuro o seu significado. 

Analisando tal situação, SANTOMÉ (1997, p.13) traz considerações significativas sobre 

aspectos que devem ser observados na montagem de um currículo. Ele afirma que tudo 

o que se programe como tarefa escolar, como proposta de trabalho curricular tem de 

tomar visível suas conexões com as experiências cotidianas e significativas para o 

coletivo estudantil ao qual é oferecido. É necessário permitir que os problemas, as 

preocupações, as aspirações e os interesses do alunado sejam acolhidos. 

Os conteúdos sistematizados nos currículos das escolas e ensinados pelos 

professores, segundo SANTOMÉ (1997), devem estabelecer conexões com as tarefas 

escolares, a vida real, os problemas e realidades mais cotidianas. Tal postura permitirá 

refletir sobre e analisar criticamente a sociedade da qual fazem parte alunos e 

professores, preparando-os para intervir e nela participar de forma mais democrática, 

solidária e responsável. O problema, talvez mais sério, que os formadores de professores 

têm de enfrentar é que o princípio de aprendizagem que ainda se observa nos currículos 

escolares é individualista, uma vez que, " ... cada aluno e aluna constrói o seu próprio 

conhecimento, exclusivamente pessoal. Os outros companheiros e companheiras são 

considerados instrumento ou recurso para favorecer essas aprendizagens em cada 

pessoa" (SANTOMÉ, 1997, p.2l). 

Os educadores não podem ignorar que a instituição escolar, através das práticas 

pedagógicas e dos conhecimentos ensinados, contribui na construção das maneiras de 

pensar, atuar, perceber e falar a respeito da realidade do mundo e de cada aluno. Todas 

essas experiências influenciam a percepção, a interpretação e a valoração da realidade. 

Mas SANTOMÉ (1997, p.23) aponta para a possibilidade dessa construção em função 

do forte peso do conservadorismo: 

O forte peso do conservadorismo atual contribui para que 
as questões morais, políticas e socioeconômicas sejam 
aspectos que tendem a desaparecer do vocabulário e, 
portanto, da práxis curricular. Ainda se podem constatar o 
medo de reconhecer e assumir que educar é uma ação 
política, não um trabalho meramente técnico. Os discursos 
profissionalizantes, curiosamente, estão sendo utilizados 
como disfarce para despolitizar e desfigurar grande parte 
do trabalho sociocultural e educativo. Trata-se de 
discursos nos quais se faz notar que a única coisa 
importante são as preocupações por eficiência, controle, 



gestão, objetividade e "neutralidade", o que é corrente com 
os discursos hegemônicos oficiais, sobre o fim das 
ideologias. 
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Há, portanto, segundo o autor, necessidade de contextualizar e historicizar 

nossos discursos e práticas, buscando dar concretude a uma das expressões mais usadas 

na educação, que é conectar a instituição escolar ao meio; caso contrário, continuaremos 

a construir uma " ... proposta de trabalho na qual se dá uma relação fechada de conteúdos 

culturais a serem trabalhados nas classes, possibilita-se o acesso a uma única 

interpretação desses conteúdos culturais, uma só valoração e uma única resposta 

verdadeira" (SANTOMÉ, 1997, p.23). 

Se as opções conservadoras continuarem afirmando-se no poder, é mais do que 

provável que se instituam o aparecimento e o fortalecimento de currículos 

fundamentalistas que procurem estimular projetos curriculares envolvidos 

demasiadamente por determinadas opções religiosas, econômicas, políticas, sexistas; 

enfim, tomando-se cada vez mais difícil encontrar propostas curriculares que 

ultrapassam o objetivo de ensinar somente o conhecimento oficial, conforme alerta 

SANTOMÉ (1997). 

No plano político, o que parece predominar é uma tendência à padronização e à 

uniformização, tanto para a formação inicial quanto à continuada dos professores. De 

acordo com SANTOMÉ (1997, p.23), " ... pretende-se negar a diversidade para impor 

uma única cultura que se anuncia e se faz pública como 'comum', 'consensual', 

'valiosa' e 'histórica' (a de sempre)". 

As diversidades e diferenças culturais e políticas não têm sido elementos 

respeitados ao longo dos anos em que os teóricos apregoavam sua importância; ao 

contrário, ocorreu o fortalecimento de políticas culturais e econômicas que buscam a 

padronização e o combate à diversidade. Seria preciso uma ação social imediata em prol 

de um maior espaço democrático e justiça social, com a sociedade civil pressionando 

para que ocorra uma melhor distribuição do poder e dos recursos existentes. 

Infelizmente, parece que este tipo de intervenção conjunta é cada vez mais difícil 

em função do fortalecimento do individualismo imperante. Com o enfraquecimento da 

participação da sociedade civil em sindicatos, associações e partidos políticos, dá-se 

uma atrofia democrática e criam-se condições de manutenção do poder através de 
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líderes políticos autoritários, podendo favorecer o surgimento de fascismos e 

autocracias. 

Diante desta perspectiva, toma-se importante recuperar, segundo SANTOMÉ 

(1997, p.24) os "papéis de ativistas contra-hegemônicos com fé no futuro; com 

suficientes doses de utopia entremeadas de realismo para configurar um futuro mais 

justo, democrático, numa palavra: humano". A esperança nessa recuperação me 

conduziu, no caso específico desta investigação, a partir da experiência de instauração 

de espaços de trocas solidárias entre as redes de ensino e as instituições de ensino 

superior e de práticas instituintes de formação inicial e continuada de professores que 

envolveram os formadores.e os sujeitos em formação. 

2.2 Ciclo de vida pessoal e profissional: a relação existente entre a escolha 

profissional e os processos de formação 

A opção de incorporar nesta investigação a dimensão de ciclo de vida pessoal e 

profissional para situar a carreira docente fundamenta-se nos estudos realizados por 

HUBERMAN (1992). A pesquisa realizada por este autor aponta para a existência de 

ciclos que ocorrem em carreiras de pessoas diferentes, dentro de uma mesma profissão, 

como também nas carreiras de pessoas que atuam em profissões diferentes. Mas ele 

alerta para o fato de que as seqüências dentro de um ciclo de vida profissional podem 

não ser vividas sempre na mesma ordem e que nem todas as pessoas de uma mesma 

profissão vivenciam todas as seqüências. 

O ciclo de vida profissional proposto por HUBERMAN (1992) está apresentado 

a seguir, sendo importante salientar que para a presente pesquisa o ciclo de vida dos 

professores investigados será construído a partir do conhecimento da realidade e da 

continuidade da análise das informações obtidas no decorrer da investigação. 
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Anos de Fases I Temas da Carreira 

carreira l 
1-3 Entrada, Tacteamento 

4-6 Estabilização, Consolidação de um repertório pedagógico 

l 
7-25 Diversificação, "Activismo" Questionamento 

25-35 Serenidade, Distanciamento afectivo Conservadorismo 

l 
35-40 Desinvestimento 

(sereno ou amargo) 

Salienta-se que nos estudos de HUBERMAN (1992), o ciclo profissional dos 

professores prolonga-se até os 40 anos de carreira docente, enquanto que na realidade 

brasileira, o professor da educação básica aposenta-se mais cedo. Entretanto, aqueles 

estudos trouxeram contribuições interessantes ao trabalho por mim realizado, no sentido 

de apresentar a possibilidade de estabelecer comparações principalmente em relação às 

características de cada etapa profissional, tomado um caso brasileiro. 

Para HUBERMAN (1992), a entrada em serviço, correspondendo aos primeiros 

anos de ensino, constitui-se numa etapa desafiante do ciclo de vida profissional uma vez 
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que o profissional encontra-se no início de sua carreira profissional, marcada por 

incertezas sobre a forma mais adequada de ensinar. Porém, segundo o autor (op. cit, 

p.39), 

Em contrapartida, o aspecto da "descoberta" traduz o 
entusiasmo inicial, a experimentação, a exaltação por 
estar, finalmente, em situação de responsabilidade (ter a 
sua sala de aula, os seus alunos, o seu programa), por se 
sentir colega num determinado corpo profissional. Com 
muita freqüência, a literatura empírica indica que os dois 
aspectos, o da sobrevivência e o da descoberta, são vividos 
em paralelo e é o segundo aspecto que permite agüentar o 
primeiro. 

O processo inicial e suas incertezas só é vencido em virtude da exaltação de estar 

colocando em prática o que foi estudado durante o curso de formação. É a relação 

teoria-prática que está sendo vivida diariamente; é a possibilidade de "tomar-se 

professor", responsabilizar-se por "sua" turma de alunos e ensinar os conteúdos julgados 

necessários para o processo de crescimento das crianças. Estes fatores, aliados ao desejo 

de ensinar, auxiliam o professor a vencer os inúmeros obstáculos do início da carreira. 

Mas, muitas vezes, vários profissionais acabam desistindo da educação em função das 

exigências que tal início impõe e da insegurança que geram em relação a sua opção 

profissional. 

Angústias e incertezas somente são trabalhadas com o passar do tempo na 

profissão e também em função da confiança conquistada pelo respeito demonstrado pelo 

grupo de colegas na escola, por alunos e comunidade escolar de um modo geral. 

Existem vários casos em que o apoio necessário para esta fase não é vislumbrado 

pelo professor, o que pode tomar-se mais um fator que contribui para o abandono da 

carreira já no início. Não são raros os casos de professores que nessa fase recebem, da 

direção da escola, os alunos com as maiores dificuldades de aprendizagem, os horários 

de trabalho que nenhum professor deseja e as escolas de mais difícil acesso, além de 

enfrentarem a hostilidade de colegas que não se mostram muitos amistosos à vinda do 

novo colega. 

Essa forma de dar as "boas-vindas" ao novo professor constitui-se em um rito de 

passagem simbólico que tem feito parte da sociedade há muito tempo; é preciso testar 

para perceber se o professor iniciante possui as condições necessárias para ocupar o 
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lugar para o qual foi selecionado. Mas não se pode também descartar o fato de que a 

presença de um ser humano diferente do grupo instituído pode significar mudanças na 

estrutura desta instituição social, que, por desestabilizarem geram receios nos mais 

antigos na profissão. 

É também importante o fato de que o início da carreira abrange a descoberta da 

necessidade de sobrevivência. É justamente a exaltação de ser responsável por uma 

turma de alunos, típica do período da descoberta, que pode servir de motivo para que o 

grupo de professores mais experientes acabe por hostilizar o professor novato. E este 

precisa sobreviver criando estratégias para conseguir ser aceito no grupo. 

Após vencer os desafios da fase de entrada na carreira, o professor vive uma fase 

da estabilização, situada entre 4 a 6 anos de exercício de Magistério, considerada por 

HUBERMAN ( op.cit, p.39) como o "estádio do comprometimento definitivo" ou da 

"estabilização" e da "tomada de responsabilidades". 

Essa fase corresponde ao momento em que o professor compromete-se 

definitivamente com a profissão, tanto administrativa como subjetivamente. Conforme 

aponta HUBERMAN (1992, p.40), "num dado momento, as pessoas passam a ser 

professores, quer aos seus olhos, quer aos olhos dos outros, sem necessariamente ter de 

ser por toda a vida, mas ainda assim, por um período de 8 a 1 O anos no mínimo". 

É importante lembrar que na pesquisa de HUBERMAN (1992), estabilização, 

significa um sentimento de competência pedagógica, afirmação e segurança enquanto 

docente. Este já possui um repertório de conduta e uma segurança significativa no 

processo ensino-aprendizagem. Pode também ser considerado um momento de 

confirmação de um conjunto de habilidades significativas em relação à prática 

pedagógica. 

O professor sente-se competente naquilo que realiza, não mais se preocupando 

tanto consigo mesmo como ocorria na fase anterior; concentra-se nos objetivos didáticos 

que precisa alcançar, o que faz com que sinta-se confiante e confortável na profissão 

escolhida, não se culpando constantemente pelo fracasso da turma, mas sabendo 

relativizar o insucesso da sua prática docente desenvolvida em sala de aula. 

De uma situação de insegurança, medo e preocupação extrema consigo mesmo, 

o professor passa por um período de flexibilidade, prazer, humor e alegria. A presença 
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desses sentimentos justifica-se principalmente porque o docente conseguiu atingir uma 

etapa da carreira docente que lhe permite sentir-se feliz e autoconfiante com o que está 

realizando, consolidando uma prática docente coerente com os preceitos em que 

acredita. 

A próxima fase, a da "diversificação" está compreendida entre os 7 e os 25 anos 

de exercício de Magistério, constituindo-se num período em que o professor passa a 

buscar formas alternativas que envolvam o processo ensino-aprendizagem, a avaliação, 

o planejamento, a interação professor-aluno-comunidade. Enfim, busca questionar e 

refletir sobre a prática docente que desenvolve em sala de aula, bem como sobre todos 

os elementos que dela fazem parte. 

Neste momento, o docente deseja estar distante de todos os procedimentos que o 

levem a uma postura rígida. Ele quer buscar, questionar e reinventar muitos aspectos de 

seu cotidiano, apresentando disposição, inclusive, para modificar aspectos incoerentes 

da instituição escolar, em função de que se sente competente e seguro para fazê-lo. 

Importa observar que na realidade estudada por HUBERMAN (1992), 

diferentemente da brasileira, o docente encontrar-se-ia ainda em pleno exercício, e esta 

fase de diversificação o auxiliaria a continuar apresentando entusiasmo pela profissão. 

Ao mesmo tempo, não pode ser esquecido que nesta mesma etapa de carreira o 

professor pode questionar-se a respeito do trabalho desenvolvido. Segundo 

HUBERMAN (1992, p.42), "Para um perfil-tipo, a leitura linear dos dados sugere que a 

fase da diversificação dá lugar ao aparecimento de um grande número de casos, ao 

longo de um período em que as pessoas se põem em questão, sem haver uma 

consciência muito clara do tipo de diversificação nem do que é que está a ser posto em 

questão". 

Os sintomas mais característicos segundo, HUBERMAN (1992), vão desde uma 

ligeira sensação de rotina até uma crise existencial que poderá levar ao abandono da 

carreira. Mesmo estando numa fase de diversificação que pressupõe modificação, 

inovação, criatividade, capacidade de aceitar desafios, segurança e capacidade de 

liderança na carreira docente, este momento pode ocasionar sentimentos de 

desequilíbrio, desorientação e insegurança que acabam pondo em jogo o prosseguimento 

da carreira. Quais os fatores que levariam a este desencanto em relação à profissão? 

Segundo HUBERMAN (1989, p.43), " .. . para uns, é a monotonia da vida quotidiana em 
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situação de sala de aula, ano após ano, que provoca o questionamento. Para outros, é 

muito provavelmente o desencanto, subseqüente aos fracassos das experiências ou das 

reformas estruturais em que as pessoas participam energicamente, que desencadeia a 

crise". 

Na investigação realizada por HUBERMAN, por ISAIA(2000) quanto na minha, 

o professor é visto como "pessoa". Isto significa considerar que ele possui vivências 

acumuladas que podem inclusive levá-lo a questionar o sentido de sua vida, desde as 

escolhas mais pessoais, incluindo também a opção pela carreira pelo Magistério. Muitos 

desejam abandonar a profissão de professor e, no período que resta de suas vidas, darem 

início à outra. 

A fase seguinte, segundo HUBERMAN (1992), constitui-se no período de 

"serenidade e distanciamento afetivo", correspondendo à fase entre os 25 e os 35 anos 

de exercício profissional, quando o professor começa progressivamente a desinvestir-se 

da profissão, tomando-se mais tolerante e compreensivo em sala de aula. Essas 

características não devem ser entendidas num sentido depreciativo porque podem ser 

posturas interessantes e adequadas para que se estabeleça uma relação de respeito e 

harmonia entre professor e aluno. O distanciamento na profissão, para professores que 

lecionam no caso específico dessa investigação, no ensino fundamental, muitas vezes, 

ocorre porque o próprio contexto social já prepara o docente para que progressivamente 

comece a dela desligar-se a fim de poder pensar em outros elementos que também lhe 

dêem prazer. Conforme HUBERMAN ( op. cit, p.45), "com efeito, o distanciamento 

afectivo entre os professores mais velhos e os seus jovens alunos pode provir em parte, 

da sua pertença a gerações diferentes e, portanto, das suas diferentes subculturas, entre 

as quais o diálogo é mais difícil". 

As idéias até aqui apresentadas levam a questionar o fato da existência de 

professores que, apesar de uma idade bastante distinta de seus alunos, conseguem 

trabalhar muito bem com eles, e não pensam jamais em parar de trabalhar; este é um 

fato significativo que pretendi compreender nesta pesquisa. 

Ainda na fase compreendida entre os 25 e os 35 anos de exercício profissional, 

segundo HUBERMAN (1992), encontra-se a etapa intitulada: "Conservantismo e 

Lamentações", que se constitui em paralelo à "serenidade, distanciamento/afetivo". 
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Na etapa "conservantismo e lamentações", segundo o referido autor, os 

professores que continuam exercendo a profissão começam a reclamar de vários 

aspectos de ordem material e subjetiva. Não é possível fazer generalizações, pois 

observo que os professores de ensino fundamental, de um modo geral, os que se 

encontram na entrada da carreira já apresentam alguns descontentamentos sobre as 

condições de trabalho. Mas nessa análise, deve ser levado em consideração sobre essa 

etapa, há existência de vários aspectos nas histórias de vida que irão repercutir na 

formação destes professores e na construção das significações sobre o processos de 

tomar-se e sentir-se professor ao longo de uma trajetória de vida. 

Outra característica dessa fase apresenta-se como conservadorismo, entendido 

como sendo a resistência a mudanças. No caso do Magistério, é complexa essa 

característica, principalmente porque tal atitude oportuniza que haja progressivamente 

um distanciamento cultural do professor em relação às novas gerações, não só em 

função da idade cronológica, mas fundamentalmente devido à resistência às mudanças. 

Essa fase poderá evoluir para a última, que se constitui, segundo HUBERMAN 

(1992), no real "desinvestimento", situada entre os 35 a 40 anos de exercício do 

Magistério, a qual poderá encaminhar-se para a amargura ou serenidade. A primeira 

manifesta-se quando o professor, ao final do ciclo profissional, não deseja continuar 

sendo professor porque acumulou muitas mágoas e descontentamentos no decorrer da 

carreira. O segundo caso manifesta-se em todos aqueles professores que, ao chegar no 

final da sua carreira docente, ainda desejam continuar sendo professores. 

Os professores que expressam um desinvestimento sereno são aqueles que, ao 

chegar no final da carreira, ainda possuem brilho no olhar, entusiasmo em pisar na sala 

de aula e continuar ensinando. Não se quer com isso afirmar que esses últimos não 

possuam atitude crítica e autocrítica. Muito pelo contrário; são profissionais que fazem 

do seu trabalho a continuidade de suas vidas, que tratam com a mesma intensidade as 

dimensões da vida pessoal e profissional, que possuem vigor e contentamento pelas 

vitórias dos seus alunos e que ainda se emocionam com o ato de aprender e ensinar. 

Em relação ao ciclo de vida pessoal e profissional, é importante ter sempre em 

mente as palavras de ERIKSON; ERIKSON (1998, p.l2) quando afirmam: 

Parte da condição humana é a ausência de sabedoria sobre 
nós mesmos e o nosso planeta. Precisamos tomar 

UFRGS 
BIBLIOiECA SUORiit.l Ct (~U:ACAIJ 



consciência de quão pouco sabemos. Talvez pudéssemos 
sabiamente "transformar-nos em crianças pequenas" 
dispostas a viver, amar e aprender francamente. O que isso 
implica? A vida tem sido rica. Confie nela como uma 
criança confiante. Relaxe e tente brincar livremente. 
Sempre que você tiver companheiros para brincar, brinque 
e deixe que isso o leve alegremente aonde você não tem 
ido há anos! 
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Acredito que o fator fundamental, em toda a carreira profissional, não só a 

docente, constitua-se nesta vontade constante de aprender, amar e descobrir. São os 

desejos em conhecer que nos tomam ávidos e humanos. 

A criança desenvolve-se rapidamente em função desta força em direção ao 

conhecer. Não está presa a juízo moral, ético ou estético em relação ao que aprende, mas 

busca constantemente apropriar-se, através da mediação do adulto, dos conhecimentos 

acumulados. Infelizmente, a alegria em descobrir, a vontade de conhecer e o desejo de 

amar vão gradativamente apagando-se com o decorrer dos anos, muitas vezes 

produzindo adultos amargos, ressentidos e apáticos. Será este o significado de uma 

carreira profissional? Será este o significado da vida adulta? Acredito que não, 

principalmente por não podermos desconsiderar as aprendizagens realizadas durante 

uma existência, que ocorrem justamente para que tenhamos na memória o quanto 

devemos estar felizes por termos a possibilidade infinita de conhecer. ERIKSON; 

ERIKSON (1998, p.l2) contribuem neste sentido: "Portanto, sugerimos que a sabedoria 

e a integridade são processos ativos, que se desenvolvem por toda a vida, assim como 

todas as forças incluídas nos estágios do ciclo de vida. Eles são definitivamente 

contínuos. Deveríamos ousar esperar que sejam contagiosos, intermináveis, talvez 

eternos?". 

Sabedoria e integridade fazem parte de toda a nossa existência. Nesse sentido, os 

autores, acima mencionados, conseguem instigar a sagacidade humana quando lançam o 

desafio de que esta força vital que se encontra em todos os ciclos perpetue-se de forma 

interminável. Quem sabe este seja mais um desafio que a humanidade precisa conhecer, 

para poder tomar todas as etapas do ciclo de vida pessoal e profissional algo 

emocionante. 
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São bem conhecidas, desde a Educação Infantil até o ensmo universitário, as 

queixas sobre as dificuldades de interação professor-aluno e vice-versa. Muitas vezes o 

problema reside justamente na tendência ao conservadorismo e na falta de atualização 

constante do professor, o que leva o aluno a desejar estar em qualquer lugar, menos na 

sala de aula. Mesmo empiricamente, percebe-se que o problema não reside na idade 

cronológica do professor ou do aluno, mas na falta de flexibilidade, compreensão e 

também de humildade em buscar o conhecimento revelada pelo primeiro. Muito 

provavelmente seja justamente a resistência em buscar o novo e a dificuldade em aceitar 

o outro que acabam acarretando, no final da carreira docente, um "desinvestimento 

amargo". 

O desinvestimento profissional é uma etapa da carreira docente pela qual todos 

os professores passarão; mas a forma como cada um irá percebê-la é um desafio que 

dependerá das histórias de vida, tanto pessoal como profissional, da forma como se deu 

a escolha profissional e, também, além desse aspecto o contexto onde este está atuando 

como professor. 

Compreender os aspectos inerentes à escolha profissional foi significativo sob 

ponto de vista desta investigação, principalmente porque a forma e os fatores 

determinantes desta escolha poderiam influenciar no ciclo de vida pessoal e profissional. 

Isto porque eles são importantes principalmente ao final do ciclo profissional, quando 

podem ser encontrados seres humanos frustrados ou não em relação a sua profissão. 

ESTEVE (1999, p.78), em pesquisas realizadas no período compreendendo entre 

1982 e 1989, utilizando os arquivos da Inspeção Médica da Delegação de Educação e 

Ciência em Málaga, sobre o número de professores que apresentam mal-estar em 

relação a sua profissão, enumera os seguintes fatores frustrantes: 

Sentimentos de desconcerto e insatisfação ante os problemas 
reais da prática do Magistério, em franca contradição com a 
imagem ideal do trabalho que os professores gostariam de 
realizar;desenvolvimento de esquemas de inibição como forma 
de cortar a implicação pessoal no trabalho realizado;pedidos de 
transferência como forma de fugir de situação conflitivas;desejo 
manifesto de abandonar a docência (realizado ou 
não);absenteísmo trabalhista como mecanismo para cortar a 
tensão acumulada;esgotamento; cansaço físico permanente; 
ansiedade como traço ou ansiedade de 
expectativa;estresse;depreciação do ego; autoculpabilização ante 
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a incapacidade para melhorar o ensino; ansiedade como estado 
permanente, associada como causa-efeito a diversos 
diagnósticos de doença mental; neuroses reativas; depressões. 

Os fatores apontados por ESTEVE (1999) auxiliam a compreender o quanto é 

complexa a tarefa de tomar-se e continuar sendo professor. Há casos de professores que 

deixam de desenvolver sua prática docente com qualidade porque sua personalidade fica 

afetada, de docentes que acabam por deixar a rotina tomar conta da sua ação pedagógica 

junto aos alunos; e também há professores que não possuem uma coerência teórico

prática e acabam por não responder às transformações e exigências das novas gerações 

que entram anualmente na escola. 

Ainda outra questão a ser considerada relaciona-se aos sucessos alcançados no 

decorrer da carreira docente uma vez que muitos profissionais acabam muito cedo 

desinvestindo da profissão principalmente porque os resultados esperados com a sua 

ação docente não foram concretizados. A frustração toma mais espaço na vida do 

professor do que propriamente uma avaliação positiva dos outros ganhos pessoais e até 

mesmo materiais que foram alcançados neste período. Porém é importante considerar, 

nesta análise, o que aponta ESTEVE (1999, p.102), "( ... )há também professores felizes 

e eficientes. Homens e mulheres que se auto-realizam trabalhando no Magistério, que 

souberam elaborar respostas efetivas e integradas ante o aumento de exigências e a 

enorme transformação a que se viu submetida a profissão docente". 

O que determina que os professores atuando no Ensino Fundamental ainda se 

sintam felizes em exercer a sua profissão, mesmo estando próximos à aposentadoria? As 

respostas podem ser facilitadas quando estabelecida a relação existente entre a história 

de vida pessoal e vida profissional. 

NÓVOA (1992) menciona que a década de 80 foi responsável pela construção 

de inúmeras pesquisas preocupadas em colocar no centro dos debates educativos o 

professor, as vidas de professores, as histórias de vida pessoal e profissional e a 

percepção do professor como pessoa. Tais estudos têm oportunizado incluir " ... 

processos de reflexão e autoconhecimento que reconstituem os itinerários individuais de 

desenvolvimento" (CATANI, 1998, p .29). 

São estas reconstruções dos itinerários de formação a partir da aproximação das 

histórias de vida de professores que poderão permitir perguntar sobre a relação entre as 
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características de cada etapa profissional e as histórias de vida do professor no decorrer 

da sua carreira docente. Segundo NÓVOA (1992, p.17), " ... a maneira como cada um de 

nós ensina está diretamente dependente daquilo que somos como pessoa quando 

exercemos o ensino". 

Muitas das lembranças da forma como o docente era tratado, enquanto ainda 

aluno do Ensino Fundamental, na maioria das vezes, influenciarão na maneira como ele 

tratará seus alunos. A memória da escola, dos antigos mestres e colegas também é um 

aspecto definidor no processo contínuo de tomar-se professor. Esses aspectos, irão 

auxiliar no conhecimento e nas características das etapas profissionais vivenciadas ao 

longo da carreira docente. 

A formação dos professores deve levar em consideração o desenvolvimento 

pessoal. O "professor é a pessoa", e, por essa razão, é preciso investir na identidade 

pessoal e no saber da experiência vivida. Esta experiência deve vir aliada à produção do 

saber para o melhor aproveitamento do formador e do formando, já que a formação está 

intimamente a ela ligada. Conforme comenta HOLL Y (1992, p. 82), "há muitos factores 

que influenciam no modo de pensar, de sentir e de actuar dos professores, ao longo do 

processo de ensino: o que são como pessoas, os seus diferentes contextos biológicos e 

experienciais; isto é, as suas histórias de vida e os contextos sociais em que crescem, 

aprendem e ensinam". 

Nesse sentido, foi importante, durante a minha participação no Projeto Integado, 

pensar em construir estratégias para o professor que atua no Ensino Fundamental. As 

atividades desenvolvidas durante a intervenção, estabeleceriam condições para que os 

professores compreendessem os significados em tomo da sua escolha profissional, da 

sua carreira docente, da sua prática pedagógica, da sua formação inicial, da sua 

formação continuada e da sua existência enquanto ser humano e profissional. Todas as 

questões então colocadas partiram de um pressuposto: o professor precisa olhar para si 

mesmo e compreender-se como pessoa com uma história de vida que precisa ser 

conhecida, que realizou trajetórias singulares na carreira docente, que seus alunos e os 

seus colegas de profissão também são pessoas com histórias de vida pessoal e 

profissional que necessitam ser conhecidas. 

As respostas a tais estratégias me autorizam a pensar que tal enfoque deveria ser 

implementado desde a entrada dos estudantes nos seus cursos de licenciaturas. Segundo 
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ESTEVE (1999), deve haver nos currículos a incorporação de abordagens atualizadas e 

coerentes com os desafios da realidade na qual irão atuar e, por último, uma maior 

adequação dos conteúdos dessa formação inicial à realidade prática do Magistério, 

permitindo uma visão mais integral e profunda do contexto que cerca o jovem professor. 

Esta perspectiva, justifica a importância da utilização dos métodos 

autobiográficos e histórias de vida como uma forma de permitir que o indivíduo e a 

escola possam conhecer bem mais do que o aspecto funcional e institucional. Segundo 

BOLÍV AR (1997, p.87), "a perspectiva autobiográfica e as 'histórias de vida' permitem, 

como metodologia, a re-apropriação da experiência passada, inventariando os próprios 

saberes e competências, adquiridos ao longo da vida, e a orientação da vida profissional 

e institucional a partir da assunção das determinantes da sua própria história (pessoal e 

sócio-histórica) e a sua transformação em projecto existencial inscrito socialmente". 

BOLÍV AR (1997), aponta ainda que a perspectiva autobiográfica e as histórias 

de vida permitem ao professor aprender através das experiências vivenciadas, refletindo 

sobre suas ações e construindo uma forma crítica para evitar erros, sempre considerando 

que as instituições e organizações, a memória é ao mesmo tempo individual e coletiva. 

A memória individual, segundo o autor refere-se às lembranças e à capacidade 

de lembrar dos sujeitos nelas envolvidos, sendo que, muitas vezes, esta memória poderá 

promover mudanças nas instituições. A memória coletiva é aquela construída 

socialmente através da interação dos vários sujeitos envolvidos. Mas ambas necessitam 

uma da outra e interagem dialeticamente entre si, porque, ao mesmo tempo em que a 

memória individual auxilia na construção da memória coletiva, esta também contribui 

na construção daquela. 

As considerações sobre o papel da memória individual nas instituições, remetem 

para a importância da intervenção do sujeito professor nas instituições escolares, por ser 

este fator humano decisivo nas mudanças das capacidades individuais e das mudanças 

coletivas das organizações escolares e das suas culturas. 

MALGLAIVE (1995, p.22-23) afirma que os processos de formação 

continuada devem levar em consideração os seguintes aspectos: 
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~ "As acções de formação" -»correspondentes à criação em conjunto de cursos sobre 

diversos conteúdos vinculados com as reais necessidades da realidade dos 

envolvidos, ultrapassando a mera transmissão de conhecimentos; 

~ "Acção de formação e formação-acção" -» constituem-se na realização de práticas 

de formação continuada de professores no local de atuação dos envolvidos, 

articulando os processos de formação com o próprio processo de construção de 

soluções para os problemas existentes; 

~ "Os programas de formação" -» caracterizados por serem práticas de formação 

singulares, locais e dispersas bem como, por também serem relativamente 

persistentes e duradouras. 

A discussão até aqui posta permite vislumbrar que o processo de formação 

inicial e continuada poderia ser avaliado a luz de um aspecto fundamental na obra de 

CASTORIADIS (1987), qual seja a capacidade de criação humana de instituir novas 

formas, novas significações e recriar processos de formação tidos como sagrados e 

inquestionáveis, o que julgo abrir perspectivas férteis nas pesquisas realizadas sobre a 

formação inicial e continuada de professores. 



3. IMAGINÁRIO SOCIAL: SIGNIFICAÇÕES CONSTRUÍDAS AO 

LONGO DOS CICLOS DE VIDA PESSOAL E PROFISSIONAL 

O estudo do imaginário remete à necessidade de abordar a trajetória do conceito 

ao longo da história do pensamento humano. BARBIER (1994) aponta, nos seus 

estudos, três fases significativas na evolução do termo "imaginário": sucessão, 

subversão e autorização. 

Segundo BARBIER (1994), a fase de sucessão caracteriza-se pela atualização 

do pensamento racional e a potencialização da imaginação, sendo perceptível, a partir da 

contribuição dos pré-socráticos, no pensamento grego, um dualismo entre o real e o 

imaginário. Na fase seguinte, de subversão, os estudos sobre o imaginário continuaram 

sendo clandestinos, escondidos, submersos e considerados subversivos, entendidos 

como algo que necessitava ficar às escondidas para não provocar mudanças e 

transformações, evidenciando ainda o dualismo entre o real e o imaginário. E, no final 

do século XX, encontra-se a fase de autorização, quando se estabelece o equilíbrio entre 

o imaginário e a racionalidade. 

É nesta última e mais atual fase que se situam os estudos do imaginário a partir 

da perspectiva de Comelius CASTORIADIS, que, segundo BARBIER ( op. cit, p.20), 

" ... é o pensador que apresenta as melhores vias de acesso à plena realização desta fase 

de autorização". Tal opinião é reforçada por V ALE (1997, p.52), quando afirma que 

" ... uma das mais importantes contribuições para a abordagem do conceito de imaginário 

é a nosso ver, a fornecida há cerca de um quarto de século pela reflexão desenvolvida 

por Comelius Castoriadis, notadamente em sua Instituição imaginária da sociedade". 

CASTORIADIS (1987) não nega a realidade humana e social, mas recusa-se a 

acreditar que elas sejam suficientes para explicar a criação humana, individual e 

coletiva. Mas como ele entende a criação? "Criação, aqui, significa evidentemente 

criação autêntica, criação ontológica, a criação de novas formas ou novos eidê, para 

utilizar o termo platônico" (CASTORIADIS, 1987, p.225). 
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Vive-se hoje num mundo imerso em imagens, símbolos que instigam a 

imaginação para consumir desde vestimentas mais arrojadas, até carros importados, 

cursos de inglês, francês, etc. Trata-se de um mundo que se utiliza das imagens para 

exprimir os símbolos que envolvem mitos construídos em tomo da emoção, da aventura, 

do perigo, do amor, do sucesso, da felicidade e da educação e que são gradativamente 

incorporados aos magmas de significações sociais tomando-se instituídos para uma 

parcela significativa da população. Segundo ANTUNES (1997,p.26) " Um outro olhar 

para a educação constitui-se nos estudos do imaginário que assinalam a possibilidade de 

os sujeitos aproximarem-se da dimensão simbólica das instituições, dos sentidos 

construídos, dos desejos, das fantasias, afirmando o ser humano como um ser histórico 

capaz de instituir o novo". 

O imaginário e o simbólico relacionam-se entre si, e essa relação não é de 

exclusão, mas sim de reciprocidade e interdependência. O imaginário social necessita do 

simbólico para que possa ultrapassar sua condição e se constituir em algo mais, para que 

possa existir. CASTORIADIS (1982, p.414), define imaginário social: "Denominamos 

imaginário social no sentido primário do termo. Ou sociedade instituinte, o que no 

social histórico é posição, criação, fazer ser. Denominamos imaginação radical o que, na 

psiquê/ soma é posição, criação, fazer ser para a psiquê/soma". 

Isto significa entender o imaginário social como sociedade instituinte 

constituindo-se na possibilidade de criação histórica; o homem, através do imaginário 

radical compreendido como a capacidade de criação humana, cria formas, idéias, 

instituições, normas, valores, ritos, mitos, sendo que este movimento é dialético e 

contínuo, formando significações sociais instituintes e instituídas. Essas significações 

sociais são assim definidas por CASTORIADIS (1987, p.231 ): "Denomino imaginárias 

essas significações porque elas não correspondem a - e não se esgotam em - referências 

a elementos 'racionais' ou 'reais', e porque são introduzidas por uma criação. E as 

denomino sociais, pois elas somente existem enquanto são instituídas e compartilhadas 

por um coletivo impessoal e anônimo". 

A sociedade instituída procura tomar para si e abarcar todas as significações 

imaginárias que são construídas e que permeiam as diversas e complexas dimensões da 

sociedade instituinte, mas ela não consegue abarcar a totalidade das mesmas, em função 
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da existência do imaginário radical, compreendido como a capacidade de criação 

humana. 

As significações imaginárias sociais instituídas e instituintes são aquelas que 

orientam a vida da instituição como um todo, inclusive dos indivíduos que dela 

participam. Como diz CASTORIADIS (1987, p.230), "Esse tecido é o que chamo o 

magma das significações sociais trazidas pela instituição da sociedade considerada, que 

nela encarnam e, por assim dizer, a animam". As significações imaginárias sociais são 

por ele exemplificadas como sendo espíritos, Deus, pólis, cidadão, nação, Estado, 

partido, mercadoria, e também homem e mulher. Portanto, as significações imaginárias 

sociais, segundo CASTORIADIS (1999, p. 286) " ... criam um mundo próprio para a 

sociedade considerada, na verdade elas são esse mundo; e elas formam a psique dos 

indivíduos". 

O magma das significações sociais não pode ser entendido somente como sendo 

um conjunto de significações estáticas e imóveis. Muito pelo contrário, ele " ... não é 

redutível a conjuntos ou a sistemas de conjuntos, por mais ricos e complexos que eles 

sejam" (CASTORIADIS, 1987, p. 236), mas deve ser percebido como uma ordem 

ontológica de criação humana incessante. 

A teoria do imaginário de CASTORIADIS (1987) responde a meu interesse em 

buscar aproximar-me das significações imaginárias sociais construídas sobre o 

professor, exatamente por aqueles que atuam como tal por julgar que este entendimento 

permite uma visão mais aproximada desse imaginário. 

Assumindo CASTORIADIS (op. cit), a imaginação é concebida a partir da 

realidade, mas também como capacidade humana de criação, eis que o autor adverte que 

a imaginação não pode ser percebida como criação do nada, como uma tábula rasa, 

porque a criação parte do já existente. 

Quando afirmamos que a prática docente do Ensino Fundamental deve ser 

criativa para que ocorra um aprendizado significativo para as crianças, estamos 

desejando que o professor parta do que existe e proponha algo novo, distinto do que 

ocorre na maioria das vezes: procedimentos de ensino são repetidos incansavelmente, 

sem que ao menos os professores parem para refletir sobre sua ação pedagógica. 

Perguntamos muitas vezes, por que a criatividade está, na maioria das vezes, tão distante 
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da prática docente desenvolvida. Talvez o entendimento trazido por esta pesquisa 

contribua para a resposta se partir do pressuposto de que " ... para além das definições 

puramente anatômicas ou biológicas, homem, mulher e criança são o que são mediante 

as significações imaginárias sociais que os fazem ser assim" (CASTORIADIS, 1987, 

p.231). 

Sendo o professor um sujeito histórico, construído a partir de pedaços, 

fragmentos e retalhos da sociedade ele acaba reproduzindo a ordem instituída. Assim, 

ele age de acordo com o legado poderoso da racionalidade científica que considera o 

indivíduo como um ser puramente racional e desconsidera as dimensões lúdica, 

imaginária, simbólica, estética, que fazem parte desta forma complexa que é o ser 

humano. Conforme aponta CASTORIADIS (1987, p.230), "A instituição produz 

indivíduos conforme suas normas, e estes indivíduos, dada a sua construção, não apenas 

são capazes, mas obrigados a reproduzir a instituição. A 'lei' produz os 'elementos' de 

tal modo que o próprio funcionamento desses 'elementos' incorpora e reproduz -

perpetua a 'lei"'. 

O professor que constrói o imaginário radical é capaz de romper com as 

significações imaginárias instituídas, instaurando novas significações, porque é capaz de 

repensar o processo poderá estimulá-lo justamente para repensar o processo de 

construção do conhecimento. 

Para que isto ocorra, é necessário que o professor procure estimular e 

desenvolver a sua imaginação, sua criatividade e desejar se aproximar da dimensão 

simbólica da escola, do conhecimento e dos processos de tomar-se professor. E também 

porque segundo OLIVEIRA (1997,p.61): "desvelar a dimensão simbólica da escola é 

considerar os grupos sociais que nela interagem. Estar atento às manifestações dos 

sujeitos na sua interação cotidiana é fundamental para compreender a complexidade e 

heterogeneidade das relações intersubjetivas". Mas para criar, contudo, é preciso estar 

confiante de si mesmo e consciente da escolha profissional realizada, porque, caso 

contrário, a própria experiência profissional poderá toma-se sem significado algum. 

Essas considerações remetem à discussão a um aspecto importante da obra de 

CASTORIADIS (1992), a dimensão do social-histórico e do psíquico, porque o 

entendimento sobre a necessidade de fortalecer a capacidade de criação humana não 

pode ser percebido somente como um elemento da vontade individual, mas sim como 
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decorrente do social-histórico. A dimensão sócio-histórica remete para a existência dos 

mitos, dos ritos, das normas e valores sancionados e legitimados pela sociedade como 

um todo. CASTORIADIS (1992, p.55) define a dimensão sócio-histórica da seguinte 

forma, "É um mundo que deve ser sustentado por formas instituídas, e que penetra até o 

âmago do psiquismo humano, modelando-o de forma decisiva, na quase totalidade de 

suas manifestações identificáveis". 

Nesse sentido, a falta de criatividade, dos profissionais da educação não pode ser 

percebida como somente atrelada à dimensão da psique-soma, mas deve ser analisada 

sob a perspectiva do social-histórico, não como um problema individual, mas como um 

aspecto que possm também a dimensão coletiva. Pois, conforme aponta 

ANTUNES(1997, p.27): "Ao mesmo tempo que a fala dos educadores retrata a situação 

caótica na qual estão inseridos, a postura enquanto educadores não se volta, em sua 

maioria, para tentar uma aproximação do imaginário social de inúmeras crianças que se 

encontram inseridas na escola". 

A existência das dimensões da psique-soma e do social histórico permite que o 

ser humano possa, ao mesmo tempo, ter a sua maneira própria de agir e tomar-se um ser 

humano historicamente situado. O processo de socialização, entendido como a 

possibilidade de ter acesso ao mundo das significações sociais instituídas, procura 

abarcar toda a psique-soma, mas não o consegue, garantindo assim a existência da 

singularidade, da diversidade e das diferenças entre os seres humanos. Nesse sentido, as 

significações imaginárias sociais podem ser instituídas e instituintes. 

As "significações imaginárias instituídas" referem-se às normas, às sanções, aos 

ritos, aos mitos e aos valores que se encontram legitimados e sancionados. Em oposição 

a elas, encontram-se as "significações imaginárias instituintes", percebidas como a 

possibilidade do por-vir-a-ser, da instauração da criação, do novo e do inédito. Ambas 

não se excluem porque necessitam desta relação dialética para continuar existindo, 

conforme pode ser percebido nas palavras de CASTORIADIS (1982, p. 416): 

Enquanto instituinte e enquanto instituída, a sociedade é 
intrinsecamente histórica - ou seja, auto-alteração. A 
sociedade instituída não se opõe à sociedade instituinte 
com um produto morto a uma atividade que o originou; ela 
representa a fixidez/estabilidade relativa e transitória das 
formas -figuras instituídas em e pelas quais somente o 
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Embora aparente ser instituída, a sociedade só pode ser considerada como um 

processo em constante criação e alteração, porque as significações construídas para o 

instituído não permanecem intocáveis em relação ao passar do tempo, embora existam, 

nesta dimensão, mecanismos de autoperpetuação. Ou seja, ao mesmo tempo em que a 

sociedade instituída busca formas de se autoperpetuar, ela também se encontra em 

processo contínuo de modificação através de uma categoria intitulada autonomia. A 

autonomia explicitada por CASTORIADIS (1992, p.147) é um projeto coletivo, que" ... 

possa dar a todos os indivíduos não só a possibilidade efetiva máxima de participação 

em todo o poder explícito, mas também a esfera mais extensa da vida individual 

autônoma". 

A autonomia novamente encontra-se em oposição dialética entre o individual e o 

coletivo, no momento em que os indivíduos precisam superar os ritos, mitos, valores, 

normas, crenças para que consigam instaurar uma relação de emancipação frente ao " ... 

imaginário opressor e mistificador" (CÓRDOVA, 1994, p.34), configurado pelo 

instituído. 

Neste sentido, quais seriam os outros componentes, além do imaginário radical e 

da tensão entre instituído e instituinte, que auxiliariam na construção deste projeto 

coletivo? Na sua última obra, intitulada "Feito a ser Feito", CASTORIADIS (1999, 

p.41) aponta alguns elementos: "A existência da história e da diversidade de sociedades 

impõem o reconhecimento de que é essencial, no humano, sua capacidade de criação, 

que o faz inventar comportamentos novos, tanto quanto acolher, por outro lado, o novo 

( ... )". 

As aprendizagens realizadas durante as modificações da sociedade permitem que 

ocorram maciça e repentinamente ensaios de acertos e erros, que oportunizam a 

existência e a permanência de um mínimo comum que é assimilado pelos indivíduos e 

que desencadeará novos processos instituintes na sociedade. 

A alienação ou heteronomia é conceituada como se deixar regular pelo outro. 

Também é definida como a autonomização das instituições frente aos sujeitos, uma vez 

que as instituições, após serem criadas para atender a uma finalidade, acabam agindo 

por conta própria. Há com isso uma inversão porque, ao invés de as instituições serem 

construídas para atender os sujeitos, eles é que acabam agindo e vivendo em prol das 
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instituições, porque " ... elas traduzem o fato fundamental de que cada sociedade é um 

ser para-si, que cria seu mundo próprio" (CASTORIADIS, 1999, p.47). 

Na perspectiva de mudança e de avanço, o processo de formação de professores 

do Ensino Fundamental precisaria fortalecer o imaginário radical dos futuros educadores 

para que estes possam exercer uma prática pedagógica a serviço do ser humano, em vez 

de desenvolvê-la a serviço das instituições. É necessário que ocorra " ... uma ruptura 

violenta com relação àquilo que é originalmente, o estado primário da psique e suas 

exigências" (CÓRDOVA, 1994, p.35), tanto do aluno como do formador. 



4. OS CAMINHOS METODOLÓGICOS PERCORRIDOS E 

CONSTRUÍDOS 

4.1 Os antecedentes da tese 

Esta tese começou a ser construída bem antes de meu ingresso no Curso de 

Doutorado no PPGEIUFSM e, na realidade, significa uma continuidade ao trabalho 

investigativo desenvolvido ao longo de sete anos, como aluna da graduação, como 

professora do Centro de Educação e como aluna do Programa de Pós-Graduação em 

Educação da UFSM. 

O conhecimento alcançado e os dados obtidos naquele período impulsionaram as 

novas reflexões e análises que constituem esta tese. Para melhor compreender esta nova 

caminhada, acredito ser necessário recuperar, ainda que brevemente, os aspectos 

principais daquela trajetória e os modos pelos quais obtivemos o material dessas 

análises. Ao faze-lo, estou também recuperando minha própria história de aluna, de 

professora e de pesquisadora. 

4.1.1 "Descobrindo" a pesquisa e os sujeitos 

Em 1995, como conseqüência de estudos e discussões desenvolvidas em 1994 na 

disciplina Imaginário Social e Cotidiano Escolar, foi criado no PPGE7
, o GEPEIS8 do 

qual fiz e ainda faço parte. Da implantação e ampliação desse Grupo resultou, em 1996, 

o Projeto Integrado de Pesquisa: Imagens do Professor: significações do trabalho 

docente, já referido na Introdução deste texto e desenvolvido no período de 1997 a 

7 Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Santa Maria. 
8 Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação e Imaginário Social. 
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1998. O envolvimento neste Projeto proporcionou aos participantes - alunos da 

graduação e da pós-graduação - um espaço de aprendizado mútuo e a vivência de um 

local diferenciado de formação profissional. E, em meu caso particular, permitiu-me 

obter do trabalho com os professores um grande conjunto de dados e informações que 

aguçavam minha vontade de melhor explorá-los. 

Paralelamente ao desenvolvimento do Projeto, fui convidada, em 1997, a prestar 

assessoria a uma das duas Escolas Municipais nele envolvidas, na montagem de seu 

Projeto Pedagógico. Durante dois anos de permanência nesta escola, vivi um processo 

de contínuas trocas de saberes e aprendizagens, numa enriquecedora oportunidade de 

aproximação da realidade da vida da escola e dos professores envolvidos no Projeto 

Já aluna do doutorado no PPGEIUFSM, meu ingresso, no quadro efetivo de 

professores da UFSM e a experiência de orientadora da Prática de Ensino de 1° grau, no 

1° e 2° semestres de 1998, de duas turmas do curso de Pedagogia Habilitação Séries 

Iniciais e Matérias Pedagógicas para o Ensino Médio possibilitou-me incorporar um 

elemento novo e diferenciador daquilo que vínhamos desenvolvendo no Projeto 

Integrado. Com vistas ao trabalho de doutoramento, iniciei com as alunas que 

desejassem participar, um grupo de estudos sobre formação de professores, Imaginário 

Social e Ciclo de vida pessoal e profissional do professor. Membros desse grupo, as 

alunas de 7° e 8° semestres aceitaram participar como sujeitos da pesquisa, participação 

essa não prevista no Projeto Integrado. Essa inclusão pareceu-me adequada no sentido 

de estabelecer uma possível aproximação entre significações construídas por pessoas 

que iniciam sua carreira profissional e aquelas que já se encontram em efetivo exercício, 

na perspectiva dos ciclos de vida pessoal e profissional proposta por HUBERMAN 

(1992). 

Nesse sentido, cabe assinalar na minha trajetória de vida a minha transferência do 

Curso de Doutorado em Educação vinculado ao PPGE/UFSM para o Curso de 

Doutorado em Educação vinculado ao PPGEdu!UFRGS, na data de 31 de agosto de 

1999, sob a orientação da Profa Dra Mérion Campos Bordas. A minha transferência para 

o referido Curso, ocorreu no momento imediatamente posterior a coleta de dados. Sob 

sua orientação, redimensionei o meu projeto de tese, cumpri os créditos exigidos 

conforme regimento interno do PPGEdu/UFRGS, realizei o Exame de Proficiência, me 

preparei para o Exame de Qualificação do Projeto de Tese de Doutoramento na qual fui 
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aprovada, realizei a análise, interpretação das informações coletadas no decorrer da 

pesquisa e escrevi a redação final da tese de doutoramento e a defendi no dia 

o 110612001 . 

Assim, a experiência de investigação no Projeto e a nova situação por mim 

estabelecida em paralelo ao mesmo, constituíram-se nas fontes produtoras de 

conhecimento e dos dados apresentados e trabalhados nesta tese. 

4.1.2 As fontes de dados e os sujeitos da investigação: resistências, 

conquistas e avanços 

Antecedentes e novas situações estabelecidas constituíram o contexto de onde 

retirei os dados trabalhados nesta tese, que poderia ser tomada como o aprofundamento 

de um recorte do Projeto Integrado. O contexto desta investigação centrou-se na Escola 

Municipal Lívia Menna Barreto9
, na qual, em todas as quintas-feiras do mês, durante os 

anos letivos de 1997 e 1998, assessorei os professores. Foram dois anos de interação e 

trocas contínuas de aprendizado, informações, conhecimentos e experiência de vida. 

Cabe salientar que, durante o 1 o semestre de 1999 continuei realizando, em conjunto 

com o GEPEIS e convidados externos ao referido grupo, as reuniões de estudo, via 

oficinas, com os professores participantes do projeto. 

Por outro lado, reuni ao longo do ano letivo de 1998 na sala de aula do Centro de 

Educação da UFSM, onde realizava as orientações da Prática de Ensino e também nas 

escolas municipais onde as alunas realizavam seus estágios, os demais dados de minha 

análise. Os quais foram registrados sob a forma de autobiografias, das reflexões sobre o 

diário de aula, dos registros em diário de campo das visitas realizadas e também dos 

desenhos elaborados. Toda essa caminhada de intervenção e reflexão não se efetivou 

linearmente. Foi marcada por hesitações, avanços e recuos facilmente explicáveis. 

As resistências sempre acontecem e elas ficaram diluídas na mesma proporção 

em que os sujeitos da pesquisa começaram a sentir confiança, crescimento, credibilidade 

e interesse pelo trabalho desenvolvido. 

O próprio processo de profanação do Magistério apontado por FERREIRA (1998) 

faz com que o professor sinta um mal-estar quando precisa falar sobre sua profissão, 
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inclusive sobre a formação recebida. Mas é preciso respeitar os silêncios e instigá-los a 

compreender o significado da profissão de professor. Foi o que tentei observar ao longo 

de meu trabalho como assessora-professora-pesquisadora. 

4.1.3 Intervenção 

Ainda no sentido de recuperar a história, quero destacar duas estratégias de 

trabalho que se revelaram importantes não só para conhecer os participantes como 

também para apoiar seus processos de crescimento. Refiro-me à elaboração da proposta 

pedagógica e aos encontros semanais de grupos de trabalho. 

4.1.3.1.A elaboração da proposta pedagógica da escola 

No desenvolvimento do Projeto Integrado a elaboração da proposta pedagógica 

da escola constituiu-se em um meio de estimular a participação dos professores num 

processo de formação continuada em serviço. Os professores estavam motivados com a 

possibilidade da elaboração desta proposta, e isto foi significativo, principalmente 

porque se soube utilizar esta motivação inicial para dar prosseguimento a esta 

investigação. 

Um dos aspectos mais significativos do Projeto configurou-se após a elaboração 

da proposta pedagógica, quando os professores a leram e perceberam que na escola 

apresentava-se uma significativa distância entre o que eles estavam propondo como 

meta e a prática realizada em sala de aula. A partir desta constatação, sentiram a 

necessidade de propor as oficinas pedagógicas como uma forma de auxiliar no processo 

de reflexão da prática docente. 

Processo semelhante ocorreu na elaboração dos diários de aula, quando as alunas 

da Prática de Ensino, sujeitos desta investigação, necessitavam realizar as avaliações no 

final de seus planos, deparando-se com incoerências entre a formação recebida, os 

9 Escola da rede do município de Santa Maria, situada no bairro Camobi, próxima à UFSM. 
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princípios éticos que possuíam e a prática desenvolvida na sala de aula. As reflexões 

escritas sobre as aulas desenvolvidas permitiram-lhes repensar sobre a escolha 

profissional, o sentido da prática docente, a responsabilidade do exercício do 

Magistério, a dor e o silêncio de, muitas vezes, não ensinar da forma mais adequada 

para o aprendizado dos alunos. 

4.1.3.20s encontros semanais e o grupo de estudo 

Os encontros semanais e o grupo de estudo configuram-se, tanto no caso do 

Projeto quanto na preparação da tese como o ponto de apoio necessário para que os 

participantes prosseguissem colaborando e vivenciando a investigação. Eles não 

permaneceriam por muito tempo se não sentissem que havia uma troca mútua, pois 

reclamavam constantemente de pesquisas realizadas cujos objetivos e nem os resultados 

eram por eles conhecidos. Desde o princípio, instaurou-se um processo de troca e de 

respeito mútuo, enriquecendo com informações e discussões o andamento de cada etapa 

desta investigação. 

Os grupos de estudos foram importantes em função de que, no momento em que 

se começa a despertar a reflexão do sujeito em tomo da sua própria existência, do seu 

exercício profissional e da suas escolhas profissionais, necessita-se de leituras que 

auxiliem no processo de instauração da reflexão-ação-reflexão. 

A investigação realizada no Projeto Integrado foi significativa tanto para os 

pesquisadores envolvidos, como para os professores municipais que dela participaram, 

porque oportunizou momentos de reflexão, através da escrita das autobiografias; os 

professores ressignificaram lembranças e histórias de vida que marcaram, seja de forma 

negativa ou positiva, a forma como foram se construindo como professores. 

Nesse sentido, destacam-se as memórias dos antigos professores, que ensinaram 

os primeiros conhecimentos escolares: ler, escrever, contar e prestar atenção. Neste 

cenário, muitas histórias de vida cruzaram-se desde a lembrança de mestres apaixonados 

pela profissão de professor e amáveis com seus alunos, estendendo-se também às 

lembranças dos mestres rígidos e autoritários que, instauravam segundo (FOUCAULT, 
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1987) o processo de "disciplinarização dos corpos", através dos castigos físicos como o 

uso da palmatória. 

Memórias revisitadas porque lembrar é um processo, segundo BOSI(1999) de 

ressignificação do passado e de dar sentido ao momento presente. E foi este sentido que 

tomou a escrita das autobiografias e sua análise em conjunto com os professores e com 

as estagiárias um processo rico, dinâmico, emocionante e desafiador. A impressão que 

os participantes possuíam era de estarmos revisitando, com as memórias do presente, as 

lembranças do passado. 

Fios foram tecidos, fios foram cruzados e as histórias de vida sobre o primeiro 

dia de aula, o primeiro professor, o primeiro dia de aula como professor, a primeira 

escola, os alunos inesquecíveis, permitiram aos professores e às alunas participantes 

desta pesquisa reconstruir o significado da profissão do professor. 

Com o objetivo de uma aproximação sobre as significações imaginárias 

instituídas e instituintes construídas pelos sujeitos, utilizei-me de dois procedimentos de 

investigação-intervenção tanto junto às professoras das escolas, no Projeto Integrado, 

quanto com as alunas licenciandas do curso de Pedagogia: entrevistas semi-estruturadas 

e relatos autobiográficos. A esses acresci, no segundo caso, os recursos de registros em 

diários de campo, reflexões sobre os diários de aula e desenhos 10
, ampliando as fontes 

de obtenção de dados. Estes se tomaram tão volumosos que para viabilizar a tese no 

tempo de que dispunha, foi necessário eleger apenas parte, em função dos objetivos da 

tese, para submete-los às análises pretendidas. 

Foram selecionados os dados das entrevistas semi-estruturadas e dos relatos 

autobiográficos de 14 professoras da Escola Municipal participantes do Projeto 

Integrado, - produzidos no período de 1997 a 1998 e a produção de 12 alunas de 

graduação no 1° e 2° semestres de 1998. 

As decisões sobre os procedimentos metodológicos adotados no Projeto 

Integrado e por mim incorporados na pesquisa com as alunas estagiárias partiram do 

pressuposto de que seriam eles os mais adequados para desenvolver pesquisa que busca 

10 Os desenhos, no caso das alunas estagiárias, foram parte da proposta metodológica desenvolvida, muito 
bem aceita. Já as professoras da Escolas contribuíram voluntariamente com apenas dois desenhos, para 
integrarem a pesquisa solicitando que os seus nomes verdadeiros aparecessem abaixo dos mesmos. 
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aproximação das significações imaginárias sociais construídas por professores e alunas, 

como passo a referir a seguir. 

4.1.3.3 Entrevistas semi-estruturadas, relatos autobiográficos, 

observações no diário de campo, reflexões sobre os diários de aula, 

desenhos: escolhendo formas para a leitura dos imaginários 

Como participante do Projeto Integrado, referido anteriormente, realizei uma 

pesquisa de campo, com vistas a recolher subsídios para conhecer as significações 

instituídas e instituintes a partir das histórias de vida de 14 professoras do Ensino 

Fundamental da E.M.L.M.B./RS, durante o período de 1997 a 1998. Com as 12 alunas 

matriculadas na disciplina MEN 422 - Prática de Ensino na Escola de 1 o Grau ll, 

vinculadas ao Curso de Pedagogia Habilitação Séries Iniciais, da Universidade Federal 

de Santa Maria, trabalhei durante o 1° e 2° semestres de 1998. A inclusão dos 

depoimentos das referidas alunas na análise justifica-se na medida em que elas poderão 

atribuir significações diferentes à carreira docente. 

Os instrumentos usados para uma aproximação sobre as significações 

imaginárias instituídas e instituintes construídas pelos professores e pelas alunas

estagiárias sobre a carreira docente podem ser observados no quadro abaixo: 

Sujeitos da pesquisa Entrevistas Autobiografias Desenho Registros em Reflexões sobre 
s diários de os diários 

campo aula 

Professoras e X X 
professor municipal 

Alunas-estagiárias X X X X X 

Outro aspecto interessante sobre aquela primeira pesquisa refere-se às 

informações obtidas sob o tempo de exercício profissional11 dos sujeitos dessa pesquisa. 

As alunas possuem como experiência o período de 65 dias letivos, correspondendo a 2 

meses e 5 dias de estágio supervisionado. Os professores apresentam uma diversidade 

1 1 Os dados fornecidos sobre o tempo de carreira docente dos professores municipais, vinculados a escola 
onde foi desenvolvida a pesquisa foi cedido pela SMED/SM em 19 de Setembro de 2000. 

de 
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em relação ao tempo de carreira como professores , compreendida no período desde os 3 

anos e 3 meses até 18 anos e 6 meses de exercício profissional. 

4.2 Discutindo a metodologia da tese 

Por muito tempo, buscou-se explicar os índices alarmantes de evasão e 

repetência, principalmente no Ensino Fundamental, atribuindo a culpa aos pais, à 

questão da subnutrição, à violência familiar, ao trabalho infantil, às questões culturais e 

éticas que envolvem a formação do povo brasileiro. Todas as causas explicitadas 

centravam-se na figura da família e da criança. Em anos mais recentes, ocorreu uma 

mudança de eixo. A escola, a prática docente desenvolvida pelo professor e a formação 

recebida antes passam a ser enfocadas como parcialmente responsáveis por aqueles 

índices. Principalmente, os estudos com foco nos professores têm contribuído para 

melhor contextualizar a crise. CUNHA afirma (1999, p.28) que, "estudar, pois o 

professor como ser contextualizado nos parece da maior importância. É o 

reconhecimento do seu papel e o conhecimento de sua realidade que poderão favorecer a 

intervenção no seu desempenho". 

Por influência dos estudos desenvolvidos, a partir dos anos 70 e 80, com o 

emprego do método da história oral, é crescente hoje no Brasil o número de estudos 

versando sobre a formação e a carreira docente rastreadas através das histórias de vida 

dos professores. 

POIRIER et al (1995) mostram que os estudos envolvendo as histórias das idéias 

e a sociologia do conhecimento apresentam utilização significativa de histórias de vida, 

configurando-se estas como metodologia muito utilizada a partir de meados do século 

XX. Mas o que determina a utilização da evidência oral para a formação de professores? 

Ela representa a possibilidade de se conseguir uma maior aproximação com os sujeitos 

da investigação, conhecê-los com maior profundidade e dar voz aos professores, ou seja, 

buscar uma aproximação dos aspectos significativos de suas histórias de vida. 

O depoimento oral, segundo THOMPSON (1992), viabiliza transformar os 

objetos em sujeitos, contribuindo para compor uma história mais rica, mais envolvente, 

mas também mais verdadeira, porque a evidência oral consegue adentrar na vida do 
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sujeito investigado, não o considerando como sendo um objeto estático, imóvel, sem 

vida e sem história. 

É importante mencionar os estudos realizados sobre a formação de professores a 

partir da história oral como os de HUBERMAN (1992), que têm se dedicado a estudos 

sobre os ciclos de vida e os de NÓVOA (1992), autores que em suas pesquisas avançam 

no sentido de considerar o professor também como pessoa, abrindo as possibilidades 

para desenvolver investigações buscando a relação entre as histórias de vida profissional 

e pessoal. Menciono algumas dessas pesquisas, entre elas, as desenvolvidas por BEM

PERETZ (1992), ABRAHAN (1986), por ISAIA (2000) que concentram seus estudos 

na dimensão pessoal e profissional do professor ao longo de suas trajetórias, por 

HOLL Y (1992), por CUNHA(2000), que recuperam diários biográficos de professores 

como instrumentos de investigação da prática educativa, bem como, por CAVACO 

(1991), que também analisa o que significa tomar-se e ser professor através de um 

estudo biográfico, ao longo do percurso profissional; e também por MIGNOT (2000), 

que se utiliza do arquivo como uma forma de examinar os espaços de atuação de 

mulheres professoras que transitavam do universo privado para a cena pública. 

Outros trabalhos que se destacam, é o de GOODSON (1992), que busca uma 

aproximação das práticas pedagógicas desenvolvidas pelos professores por intermédio 

das histórias de vida. E as pesquisas e publicações desenvolvidas pelos integrantes do 

GEPEIS (Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação e Imaginário Social) via produção 

individual e/ou em rede com pesquisadores da UNDUI, UFPel entre outras instituições 

de ensino, sob a coordenação de OLIVEIRA (2000) e ANTUNES et al. (2000), 

vinculadas ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de 

Santa Maria, como também a produção científica das linhas de pesquisas do 

PPGEIUFSM , em especial a de Formação de Professores. 

FONSECA (1997, p.36) aponta três tendências recorrentes nas pesquisas atuais: 

"a história oral temática, a tradição oral e a história oral de vida". A primeira privilegia a 

coleta de depoimentos e entrevistas que esclarecem determinadas temáticas, destacando 

os estudos de THOMPSON (1992), que afirma ser a história oral construída por pessoas 

e em tomo delas. A segunda refere-se aos estudos de tradição oral, que por muitos é 

confundida com história oral. Entretanto, alguns autores apontam uma diferença entre 

ambas. A tradição oral preocupa-se com as histórias de vida do coletivo, produzidas por 
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um grupo de sujeitos exemplificadas pelos ritos, mitos, valores e tradições. Conforme 

aponta FONSECA (1997, p.39), "Isto exige do pesquisador uma participação, uma 

observação da vida do grupo que extrapola os limites das habituais entrevistas". A 

terceira tendência, configurada pela história oral de vida, diferentemente da anterior, 

caracteriza-se como uma forma de esclarecer os problemas do passado, ou como um 

recurso para preenchimento de lacunas históricas deixadas por documentos escritos, 

destacando-se os estudos pioneiros de BOSI (1999). 

FONSECA (1997, p. 29) aponta para os estudos a respeito das temáticas acima 

mencionadas no Brasil, destacando o trabalho pioneiro intitulado: "Velhos mestres das 

novas escolas: um estudo das memórias de professores na 1 a República em São Paulo", 

por Zélia Demartini, Sueli Tenca e Álvaro Tenca. 

Trabalhar com a possibilidade de aproximação das histórias de vida de 

professores toma-se um desafio que necessita aprofundamento e critérios para que não 

se banalizem e se propaguem estereótipos sobre a escolha profissional, carreira docente 

e prática pedagógica. Ou seja, é preciso um rigor metodológico adequado à 

complexidade de conhecer a história de vida de um ser humano; no caso, o professor. 

Como se articula a possibilidade de a memória docente configurar-se como uma 

contribuição para a formação de professores? Estudos desenvolvidos por NÓVOA 

(1992), CATANI (1998), HUBERMAN (1992), HOLLY (1992), ANTUNES et al. 

(2000), ANTUNES(2000a), OLIVEIRA (2000), ISAIA (2000), NARV AES (2000), 

MORÉS et al.(2000), KUREK(2000), BUENO et al. (2000) e PINTO; MIORANDO 

(2000) apontam a possibilidade de que a memória docente deve ser entendida como um 

pressuposto significativo para que se possa compreender que o eu profissional não se 

desarticula do eu pessoal, e que a maneira como o professor desenvolve o processo de 

ensino-aprendizagem está influenciada pelas lembranças da sua formação. Desde o 

primeiro contato com a escola, como aluno da Educação Infantil, do Ensino 

Fundamental, do Ensino Médio e Universitário, incluindo também as experiências com 

profissionais, todas essas vivências repercutem nas suas ações . 

A memória docente constitui-se numa forma de conhecer e auxiliar no processo 

de formação inicial e continuada dos professores. Quem de nós esqueceu a sua primeira 

professora? A sua entrada na escola? Os colegas? Os mestres inesquecíveis, seja pela 

forma de ensinar, ou pela forma rígida de exigir a disciplina? Portanto, a memória da 
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escola, dos antigos mestres e colegas também é um aspecto definidor no processo 

contínuo de tornar-se professor. São estes aspectos que, a partir do conhecimento das 

histórias de vida profissional e pessoal, irão auxiliar no reconhecimento das 

características das etapas profissionais vivenciadas ao longo da carreira docente. E das 

marcas produzidas pelas histórias vividas e refletidas. 

Com certeza, estas memórias influenciaram na forma de tornar-se professor. 

segundo SCHÓN (1992), é significativo para o formador oportunizar espaços de ação

reflexão-ação sobre a própria prática e desenvolver pesquisas contínuas sobre a prática 

docente conforme realizam as pesquisadoras BUENO et al. (2000) CATANI (1998), 

BUENO (1998), SOUSA (1998), CUNHA (1999) e ANDRÉ (1999) entre outras, para 

que a memória possa configurar-se como uma possibilidade de reflexão contínua desde 

a escolha profissional até o exercício do Magistério e também de modo a que as boas e 

más lembranças não sejam esquecidas, porque elas servem de alerta para que a prática 

docente não incorpore, ao longo dos anos, aspectos que não contribuem para o 

aprendizado dos alunos tais como: o desânimo, a falta de esperança, a tristeza, o repasse 

de conhecimentos sem vida e sem criação. 

Acredito que a espontaneidade, a criatividade, a curiosidade e a pesquisa aliadas 

à prática docente são contribuições fundamentais para a aquisição da competência 

profissional. Por isso, a prática docente não deve ficar restrita a cópias de modelos. A 

memória existe para que as pessoas não esqueçam que possuem uma história, um 

compromisso e uma responsabilidade de usarem a imaginação e a capacidade de 

criação, a fim de pensar novas formas de educar. 

Não é porque habitualmente se ensinou de certa forma que os jovens professores 

devam continuar assim ensinando. É preciso que eles se mantenham vivos por dentro, 

deixem surgir a criatividade, a vontade de mudar, a crença na vida, no amor, na paz e na 

ética. Os anos passarão, o corpo fenecerá, mas as atitudes que os professores tomarem 

com seus alunos ao longo da carreira docente deixarão marcas importantes. Logo, 

acredito que o processo de formação não se constitui como algo padronizado e 

dependente de vocação. Muito pelo contrário, os processos de formação são aqui 

percebidos como criativos, diversificados, diferenciados, dinâmicos, emocionantes e 

contagiantes, supondo a não-existência de modelos prévios que possam garantir a 

modelização de um professor ideal. 
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Processos educativos que se orientam pela configuração de um modelo de 

professor, na maioria das vezes, não conseguem dar respostas às formas diversificadas 

de ser professor, porque o ser humano, entendido como possuidor do imaginário radical 

(CASTORIADIS, 1987), possui a capacidade de reinventar e ressignificar formas 

alternativas e complexas de tomar a sala de aula um espaço de criatividade, invenção e 

emoção. 

Apoio-me na idéia de que a criatividade na elaboração de uma metodologia de 

pesquisa significa avançar na compreensão do conhecimento, buscando alternativas para 

interpretar a complexa realidade que se pretende investigar. Segundo DESLANDES 

(1994, p.43), "A metodologia não só contempla a fase de exploração de campo (escolha 

do espaço da pesquisa, escolha do grupo de pesquisa, estabelecimento dos critérios e 

amostragem e construção de estratégias para a entrada de campo) como a definição de 

instrumentos e procedimentos para a análise dos dados". 

A metodologia, portanto vai além de definir os métodos a serem utilizados pelo 

pesquisador. Ela toma-se um ponto estrutural no trabalho de investigação científica, 

porque aponta condições para o pesquisador guiar-se durante a sua investigação. 

Os procedimentos metodológicos escolhidos para o Projeto caracteriza uma 

abordagem qualitativa, que apresenta, segundo BOGDAN; BIKLEN (1994), as 

seguintes características: 

"Inexistência de preocupação em quantificar os resultados devido à inexistência 

de preocupação premente de recolher dados com o objetivo de confirmar hipóteses 

construídas previamente"- as informações colhidas durante os dois anos de pesquisa são 

apresentadas sob a forma de significações sociais instituídas e instituintes expressas 

através do simbólico. Neste sentido, não estou considerando as informações obtidas 

como provas ou testemunhos para confirmar ou não um resultado esperado. Os 

resultados serão percebidos como uma decorrência da investigação. 

"Interação do pesquisador com os sujeitos da pesquisa" que foi vital para que eu 

conseguisse conquistar uma empatia significativa com os sujeitos da pesquisa, 

oportunizando o envolvimento e a interação dos mesmos durante a realização da 

investigação. Este processo de respeito mútuo permitiu-me conhecer em profundidade o 

contexto em que estávamos inseridos. 
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"Ênfase no processo de construção da investigação e no seu desenvolvimento" 

justifica-se pela necessidade de que estes aspectos sejam fundamentos para uma 

pesquisa de cunho qualitativo, pois não há preocupação em procurar resultados somente 

para quantificá-los; mas sim em conhecer o processo para chegar até eles construindo 

uma análise profunda e criteriosa que sirva de incentivo para o desdobramento de 

pesquisas futuras; 

A consideração de que " ... o significado é de importância vital na abordagem 

qualitativa", segundo BOGDAN; BIKLEN (1994, p.50) levou a utilização de variados 

recursos metodológicos para poder alcançar meus objetivos retomando as categorias 

construídas por CASTORIADIS (1982), destaco que o imaginário social também é 

entendido como imaginário instituinte, constituindo-se na possibilidade de criação 

histórica. Desta forma, é preciso criar e ir além do discurso legitimado a respeito da 

formação de professores, procurando uma aproximação das significações construídas ao 

longo da carreira docente, buscando ir além do que é visto, sancionado e legitimado. 

Neste sentido, buscou-se a utilização dos relatos autobiográficos dos sujeitos. 

A escrita e o espaço de reflexão das autobiografias profissionais viabilizaram aos 

sujeitos refletir sobre suas trajetórias pessoais e profissionais do passado através das 

experiências construídas. Segundo BOSI (1999, p.55), "Na maior parte das vezes, 

lembrar não é reviver, mas repensar, com imagens e idéias de hoje, as experiências do 

passado. A memória não é sonho, é trabalho. ( ... ) A lembrança, é uma imagem 

construída pelos materiais que estão, agora a nossa disposição, no conjunto de 

representações que povoam nossa consciência atual". 

A contribuição de BOSI (1999) reitera a importância da utilização dos relatos 

autobiográficos na busca não só de significações sociais instituídas presentes nas 

histórias de vida, como também das significações instituintes12
, evidenciando-se, assim, 

a capacidade do ser humano conseguir relacionar o cotidiano escolar com as lembranças 

da sua escolha profissional, processos de formação e seus ciclos de vida profissional e 

pessoal. Ao instaurar processos de reflexão, o ser humano passa a repensar e modificar 

as ações anteriormente adotadas, criando espaços para novas práticas docentes. BOSI 

(1999, p.81) apresenta uma contribuição significativa neste aspecto: 

É o momento de desempenhar a alta função da lembrança. 
Não porque as sensações se enfraquecem, mas porque o 
interesse se desloca, as reflexões seguem outra linha e se 

12 Significações instituintes, entendidas segundo Castoriadis (1982, p.414), como a possibilidade de 
criação, instauração do novo, fazer ser. 



dobram sobre a quintessência do vivido. Cresce a nitidez e 
o número de imagens de outrora, e esta faculdade de 
relembrar exige um espírito desperto, a capacidade de não 
confundir a vida atual com a que passou, de reconhecer as 
lembranças e opô-las às imagens de agora. 
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Escrever e falar sobre as histórias de vida adquiridas ao longo da carreira 

docente viabiliza aos sujeitos não só buscarem reconhecer imagens instituídas em 

relação à sua vida e profissão, como através das relações estabelecidas com as 

experiências de hoje, produzir e recriar essas significações; ao invés de ficar preso ao 

passado, desacreditando paulatinamente na capacidade de criação humana. 

Busco apoio ainda no pressuposto construído por NÓVOA (1992), de que o eu 

pessoal articula-se com o eu profissional, sendo que estas dimensões estão presentes ao 

longo da carreira do professor. Segundo NÓ V O A ( 1 9 9 2, p. 71 ) , 

O respeito pelo autobiográfico, pela "vida", é apenas um 
aspecto duma relação que permita fazer ouvir a voz dos 
professores. Em certo sentido, tal como acontece com a 
antropologia, esta escola de investigação educacional 
qualitativa trata de ouvir o que o professor tem para dizer, 
e respeitar e tratar rigorosamente os dados que introduz 
nas narrativas, o que vem alterar o equilíbrio 
comprovativo. Tradicionalmente, os dados que não servem 
aos interesses do investigador e as incidências são postos 
de lado( ... ) ouvir a voz do professor devia ensinar-nos que 
o autobiográfico, a "vida", é de grande interesse quando os 
professores falam do seu trabalho. 

As autobiografias são consideradas como uma forma de oportunizar a reflexão

ação-reflexão sobre elementos significativos do tornar-se professor, das práticas 

pedagógicas que deram certo, das metodologias em sala de aula que não alcançaram os 

objetivos propostos, da postura adotada em sala de aula com os alunos, da interação 

professor-aluno e professor-aluno-comunidade. Para embasar a investigação desta tese, 

apoiei-me na definição de autobiografia proposta por QUEIROZ (1988, p.23): 

Narrar a sua própria existência consiste numa 
autobiografia, e toda a história de vida poderia, a rigor, ser 
enquadrada nesta categoria tomada em sentido lato. Mas 
no sentido restrito a autobiografia existe sem nenhum 
pesquisador, e é essa a sua forma específica. ( ... ) Na 
autobiografia não existe, ou se reduz ao mínimo, a 
intermediação de um pesquisador, o narrador dirige-se ao 



público, e a única intermediação está no registro escrito, 
que se destine ou não o texto à publicação. 
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As autobiografias são também percebidas como uma possibilidade de 

aproximação da memória docente, entendida como um elemento significativo do 

processo formador. Conforme aponta CATANI (1998, p. 29), " ... pensa-se que as 

próprias práticas profissionais dos indivíduos enquanto docentes devem muito aos 

processos formadores que eles próprios experimentaram ao longo do seu 

desenvolvimento". 

Outro aspecto que destaco em relação às autobiografias refere-se à concepção 

de, na aplicação, sofrerem a interferência maior ou menor de um estímulo exterior antes 

da realização das mesmas. POIRIER et al (1995, p.21) contribuem nesse sentido: 

Não é porque o autor da autobiografia sofreu um estímulo 
exterior que se distingue do autor do diário íntimo, 
movido, em princípio, por um estímulo interior; de resto, 
acontece muitas vezes, na prática, que as situações 
concretas de partida são quase idênticas, isto porque os 
contadores de diários íntimos foram muitas vezes 
influenciados por um acontecimento ou por um elemento 
exterior e porque os autores de autobiografias não teriam 
respondido à solicitação de que foram objecto se não 
existisse já neles, antes, uma certa disponibilidade, uma 
expectativa - uma motivação interior. 

Outro procedimento de aproximação aos sujeitos foi a entrevista semi

estruturada, entendida, segundo DESLANDES (1994), como aquela que articula a 

entrevista aberta, ou seja, a que permite ao informante falar livremente sobre o tema 

proposto. 

BOGDAN; BIKLEN (1994) apontam os méritos das entrevistas quando afirmam 

que "as boas entrevistas produzem uma riqueza de dados, recheados de palavras que 

revelam as perspectivas dos respondentes. As transcrições estão repletas de detalhes e 

exemplos". 

As entrevistas, com os professores da escola, foram realizadas no pátio, nos 

corredores e nas salas de aula da escola para os professores municipais. Com as alunas 

da Prática de Ensino, foram realizadas após as orientações do estágio, em sala de aula do 
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Centro de Educação da UFSM, bem como nas escolas onde as alunas desenvolviam o 

estágio. 

É importante salientar que somente no caso específico das alunas da Prática de 

Ensino do Curso de Pedagogia Habilitação Séries Iniciais e Matérias Pedagógicas do 2° 

Grau da UFSM, atualmente egressas da UFSM, foram usadas as reflexões sobre os 

diários de aula, especificamente as avaliações que elas realizavam após desenvolverem 

seus planos em sala de aula. A inclusão desses diários como elementos para análise 

encontra justificativa na contribuição teórica de HOLL Y (1992) para quem tais registros 

escritos demonstram a passagem significativa do ciclo profissional que se configura 

neste dualismo entre aluna e professora, a relação entre teoria e prática e os confrontos 

com a realidade do cotidiano escolar. 



5. APROXIMAÇÕES POSSÍVEIS DAS SIGNIFICAÇÕES IMAGINÁRIAS 

INSTITUÍDAS E INSTITUINTES 

Para trabalhar os dados, construí, segundo ISAIA(1992), uma "matriz de 

análise", envolvendo cinco categorias que emergiram do quadro teórico estabelecido 

com base em CASTORIADIS (1982, 1983, 1987, 1987a, 1992, 1992a, 1999), 

BERGSON (1999), BOSI (1999), HUBERMAN (1992) e NÓVOA (1992, 1992a, 1995, 

1998). Essas categorias são: 

LEMBRANÇAS DA ESCOLA 
ESCOLHA PROFISSIONAL 

PROCESSOS DE FORMAÇÃO 

PRATICA DOCENTE13 

CICLO DE VIDA PESSOAL E PROFISSIONAL 

No sentido de tomar mais explicito o conteúdo dessas categorias, optei por 

apresentar na tese, a definição de termos que segue. 

);.- LEMBRANÇAS DA ESCOLA: são as significações imaginárias instituídas e instituintes 

sobre a escola, primeira professora, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Graduação, que 

conseguiram permanecer na memória e são recordadas quando algum fato faz com que elas 

sejam desencadeadas. 

).;- ESCOLHA PROFISSIONAL: a tomada de decisão sobre a profissão a ser exercida. 

).- PROCESSOS DE FORMAÇÃO: são as estratégias e os percursos construídos ao longo de 

uma carreira que irão contribuir para a construção da mesma, observando, segundo 

NÓVOA (1992, p.17), "( ... )que impossível separar o eu profissional do eu pessoal". 

13 Nessa categoria centrou-se a atenção em relação à Prática de Ensino desenvolvida pelas formandas, não 
sendo objeto de estudo a prática docente desenvolvida pelos professores, pois essa não se configurava 
numa categoria de análise do Projeto Integrado, anteriormente mencionado. 
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'r PRÁTICA DOCENTE: são as significações instituídas e instituintes construídas sobre o 

complexo e desafiante processo de ensino e aprendizagem, estudadas a partir da Prática de 

Ensino das alunas do curso de Pedagogia Habilitação Séries Iniciais e Matérias Pedagógicas 

para o 2° Grau. 

;,.. CICLO DE VIDA PESSOAL E PROFISSIONAL: consiste no contexto profissional 

vivenciado pelo sujeito na qual gradativamente vai experienciando e sendo desafiado. As 

etapas profissionais também podem ser compreendidas como uma série de seqüências, 

dentro de uma mesma profissão, mas não quero com isto afirmar, segundo HUBERMAN 

(1992), que as professoras que fazem parte desta investigação estarão vivendo na mesma 

ordem e no mesmo período as mesmas etapas, nem que todas as professoras viverão as 

mesmas. 

~ IMAGINÁRIO SOCIAL: "Denominamos imaginário social no sentido primário do 

termo. Ou sociedade instituinte, o que no social histórico é posição, criação, fazer 

ser. Denominamos imaginação radical o que, na psiquê/ soma é posição, criação, 

fazer ser para a psiquê/soma". CASTORIADIS (1982, p.414). 

'r IMAGINÁRIO INSTITUÍDO: segundo CASTORIADIS (1982) constitui-se no imaginário 

que se encontra sancionado e legitimado pela sociedade representado, por exemplo, pelos 

mitos, pelos ritos, pelas normas, pelas leis e pelas sanções. 

'r SIGNIFICAÇÕES IMAGINÁRIAS: entendidas, segundo CASTORIADIS (1987), 

"denomino essas significações porque elas não correspondem a - e não se esgotam em -

referências a elementos racionais ou reais, e porque são introduzidas por uma criação. E as 

denomino sociais, pois elas são instituídas e compartilhadas por um coletivo impessoal e 

anônimo" . 

.,.. MEMÓRIA-: apontam BERGSON (1999) e BOSI (1999) como sendo a possibilidade de 

recriar o passado a partir das experiências do presente. 

A disposição das categorias no momento da análise foi mantida com a intenção 

de ver ao longo de uma história de vida como foram construídas as significações 

imaginárias instituídas e instituintes ao longo dos ciclos de vida pessoal e profissional. 

A partir da leitura das autobiografias pude observar uma continuidade nas 

informações analisadas constituindo-se as mesmas no imaginário instituído, pois se 

tratam de significações compartilhadas por um coletivo impessoal e anônimo, sendo 

legitimadas e sancionadas pela sociedade tais como os mitos, as normas e as leis . 
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Considerando a tensão dialética entre as significações, destaco que o processo 

de construção e instauração das significações imaginárias instituintes, sinaliza para uma 

descontinuidade nas informações coletadas através do fortalecimento do imaginário 

radical, segundo CASTORIADIS (1987) entendido como a capacidade de criação 

humana. Essa descontinuidade configura-se com as possíveis aproximações dos sonhos, 

dos desejos, das novas formas, imagens e capacidade de criação de novas significações 

construídas ao longo dos ciclos de vida pessoal e profissional. 

O reconhecimento da tensão existente entre as significações imaginárias 

instituídas e instituintes dos sujeitos, levou-me a construir meu texto em sub-capítulos, 

organizados em torno das significações predominantes no conjunto de dados analisados, 

relativos a cada categoria. 

~ Lembranças da escola - Medo I Alegria 

~ Escolha Profissional - Vocação I Reflexão 

~ Processos de Formação - Prática I Teoria & Prática 

~ Prática Docente - Desencanto I Encanto com a profissão. 

~ Ciclo de Vida Pessoal e Profissional - Heteronomia & Autonomia. 

São essas significações imaginárias instituídas e instituintes, construídas pelos 

participantes da pesquisa que busco abordar nos sub-capítulos seguintes. 
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LEMBRANÇAS DA ESCOLA: 

MEDO I ALEGRIA 

FIGURA 1 - Medo da escola 

FIGURA 2 - Alegria na escola 



5.1 Lembranças da escola: medo I alegria 

5.1.1.0 instituído e o instituinte nas lembranças da escolarização 

Buscar conhecer e escrever sobre as lembranças que a escola produziu nas 

histórias de vida de inúmeros seres humanos, que desde tenra idade são colocados sob 

sua influência é um desafio para todo aquele pesquisador interessado na gênese dos 

processos de formação de um professor. 

Lembranças da escola não fazem parte somente do mundo infantil, mas 

encontram-se vivas nas histórias de vida de muitas professoras. Mas, em função de um 

longo processo histórico em que sempre ouviram falar sobre elas e muito pouco sobre o 

poder instituído que as modelou, poucas vezes voltam a elas para refletir sobre seu fazer 

docente. Situação muito semelhante é vivida por futuros professores durante seus 

processos de formação profissional. 

Contrapondo-se a tal situação, busquei estabelecer um diálogo com os 

participantes da pesquisa penetrando, na dimensão simbólica das suas falas, escritas e 

desenhos. Neste processo, configuro-me como um ser humano carinhosamente 

convidado para abrir, simbolicamente, os baús das histórias de vida, muitos destes, 

escondidos embaixo da cama, repletos de poeira, outros novos, cuidados com zelo, 

outros ainda tão bem guardados que se toma difícil a tarefa de encontrá-los. Mas, para 

que buscar estes baús? A busca não é só desta pesquisadora, não estou sozinha, é um 

processo de busca coletiva que vai sendo desenvolvido conforme o tempo e o espaço 

permitido. Não existem imposições, existe respeito. Não existe pressa, mas sim 

movimento e assim, não se percebe o retomo como fracasso, mas como avanço. Esse 

processo é desenvolvido sob a forma de parcerias embasadas na amizade, no respeito 

mútuo e no profissionalismo. 

Neste trabalho de procurar ouvir os professores e as alunas da Prática de Ensino, 

observei a presença constante de histórias relacionadas às lembranças que se relacionam 

às lembranças da escola, dos primeiros professores, dos motivos da escolha profissional, 

dos processos de formação, da prática docente e dos ciclos de vida. Memórias de um 

passado não tão remoto, que por isso mesmo possuem a intensidade, o movimento, a 

emoção, a sutileza e a relação espaço/tempo reconstruídas no momento de cada 
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lembrança escrita. Lembranças de professores autoritários, de práticas docentes que 

buscavam impor o desejo do professor, da utilização de castigos físicos, de ritos e mitos 

que povoam a lembrança de uma parcela significativa dos sujeitos que fazem parte desta 

pesqmsa. 

As memórias fazem evocar uma parte significativa da infância que estabeleceu 

contato com o mundo escolar. LARROSA (1999, p.l83) analisa o "enigma que a 

infância significa", e a tentativa do poder instituído de transformá-la, através da 

educação, em algo previsível, dado, manipulado e elaborado para fazer parte de um 

projeto de sociedade previamente definido. Contrapondo-se à idéia de inserir a criança 

num projeto pré-definido, o autor acredita que a criança" ... é algo absolutamente novo e 

que dissolve a solidez do nosso mundo e que suspende a certeza que nós temos de nós 

próprios" ( op.cit, p.l87). 

O significado que a cnança assume neste cenário é o de introduzir o novo, 

promover as mudanças no que está dado, instaurar processos de descontinuidade e 

configurar-se na aposta da possibilidade enigmática da criação humana. Mas este 

processo, que é simbolizado por uma criança, começa a ser gradativamente modificado 

através do seu ingresso na escola e na proliferação de discursos dogmáticos que acabam 

embrutecendo sua sensibilidade. Não quero, com isso, afirmar que freqüentar uma 

escola não seja importante. Mas, antes disso, é importante questionar sobre a que escola 

e a que professor estamos nos referindo, porque, segundo LARROSA (1999, p.188), "a 

educação é o modo como as pessoas, as instituições e as sociedades respondem à 

chegada daqueles que nascem. A educação é a forma com que o mundo recebe os que 

nascem". 

Ao entrar em contato com crianças na faixa etária dos 2 anos, percebi a vontade 

e a curiosidade em ir para a escola para aprender "a, e, i, o, u". 

Esta curiosidade em freqüentar a escola, em conhecer este universo, na maioria 

das vezes, começa a ruir no momento em que a criança toma-se adulta e começa a dar

se conta das regras, dos ritos, dos mitos que fazem parte desta engrenagem de 

socialização que se intitula a escola. O mundo simbólico que a criança construiu a 

respeito da escola vai gradativamente sendo extinto seu imaginário; o desejo de 

conhecer vai dando lugar à obediência rígida de regras; o colorido da curiosidade 

infantil vai perdendo a sua cor, tomando-se um espaço branco, preto ou verde, 



62 

português em função da influência do aprendizado da sua língua materna, o árabe, 

aprendido no contexto familiar. 

Do meu 1° grau não tenho muitas lembranças de alguns problemas, sempre fui uma boa aluna, passava 
direto, o único problema era o meu relacionamento com os meninos. Eu brigava muito com eles, inclusive 
nos agredíamos. Não sei se foi devido à criação que tivemos, muito rígida e o meu pai sempre dizendo 
que não deveríamos dar conversa aos meninos, a não ser isso não tive dificuldades. O meu 2° grau 
também foi muito bom, já me relacionei melhor com os colegas, tive colegas que sempre foram muito 
amigas, que até hoje nos damos muito bem, o único problema que encontro agora e que tanto no meu 1° 
e 2° graus não foi trabalhada a minha insegurança de expressar-me em público. Não trabalhei com 
apresentação de trabalhos orais de seminários, não foi questionado o meu ponto de vista em público, foi 
simplesmente transmissão do conhecimento dos professores, recebíamos tudo pronto, não éramos 
estimulados a participar da construção dos nossos conhecimentos, e sempre fui avaliada através de 
provas e para mim se tornou fácil, porque sempre tive facilidade de decorar os conteúdos e sempre fazia 
antes das provas e me saía muito bem. Mas com o passar do tempo esqueci a matéria que mais me 
prejudicou: o Português. Já encontrava muita dificuldade devido à origem dos meus pais e já não foi muito 
bem trabalhado comigo na minha vida escolar. Mas agora, no final do curso, estou consciente dos 
cuidados que devo ter e a cada dia estou procurando melhorar mais. Estou sempre me policiando e 
procurando ajuda para me aperfeiçoar e no final obtive uma professora que me ajudou de uma forma 
amiga, sempre me incentivou a cuidar dos meus problemas não cometendo o mesmo erro que foi feito na 
minha 1 a série, tenho que agradecer muito a ela, que foi minha orientadora de estágio. 

J. concordou em representar sob a forma de desenhos as suas significações 

sociais instituídas construídas sobre as lembranças da escola: 

FIGURA 1 -Medo da escola 

1 ~ O grifar nos depoimentos foi uma forma adotada para ressaltar aspectos importantes na análise a ser 
feita posteriormente. 
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Este desenho eu fiz como uma forma de representar o desespero que eu possuía em ir para a escola. 
Não queria ir mais para a escola, em função da maneira grosseira e desumana que a professora, da 
primeira série, me tratava. Desenhei muitas lágrimas, porque era assim que eu ficava quando ia para a 
escola. (Autobiografia da aluna J.,acadêmica do curso de Pedagogia Habilitação Séries Iniciais e Matérias 
Pedagógicas para o 2° Grau) 

FIGURA 3 - Reprovação na primeira série 

Aqui eu me desenhei chorando, novamente, quando cheguei na escola e fiquei sabendo tinha sido 
reprovada na primeira série. Não adiantava a diretora me falar que a escola era ótima, porque tinha 
gangorra e balanços. Insistia em dizer e que eu ia aprender mais que os outros porque ira repetir a 
primeira série. Quando ela falava isto, mais eu me desesperava, porque lembrava dos castigos, dos 
puxões de orelha e de cabelo, do teste de leitura. (Autobiografia da aluna J., acadêmica do curso de 
Pedagogia Habilitação Séries Iniciais e Matérias Pedagógicas para o 2° Grau) 
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FIGURA 4 - Castigo na escola 

Desenhada em preto sou eu. Estou com medo, novamente, porque a professora pegou a vara e vai fazer 
com que eu leia. Não sei ler rápido. Novamente, ela me deixará de castigo. Estes não são apenas 
desenhos, são histórias de vida ilustradas com lágrimas, medo e pavor. 

Nestes desenhos e na sua autobiografia, J. demonstra sua coragem no sentido em 

reviver momentos significativos da sua primeira experiência escolar. Evidências, 

mostradas em outras autobiografias, tanto de alunas como de professores, reforçam a 

presença do medo construído, não diretamente pela escola, mas pela prática docente 

autoritária desenvolvida pelas professoras. 

Esta prática demonstra a incapacidade de professores e também nossa de, na 

maioria das vezes, aceitarem as diferenças e os limites do outro, aquele ser humano que 

pode ser eu, você, a aluna da autobiografia, o meu colega professor, que fazem parte de 

um cotidiano com suas intensidades, forças , existências, fraquezas, dores, alegrias, 

humores e amores. O mais grave é que mesmo que nós os professores admitamos a 

existência do outro, muitas vezes, no nosso exercício habitual de sobrevivência, 

acabamos em alguns momentos, odiando-o, chegando a ponto de ignorá-lo, desejá-lo 

longe do seu espaço. CASTORIADIS (1992, p.32) ressalta: "Trata-se em primeiro 

lugar, da aparente incapacidade de se constituir como si mesmo, sem excluir o outro; em 
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seguida da aparente incapacidade de excluir o outro sem desvalorizá-lo, chegando a, 

finalmente, odiá-lo". 

Na autobiografia de J., destaco três elementos importantes: o primeiro, o medo 

da escola desenvolvido pela aluna em função da prática docente autoritária 

desenvolvida pela professora: segundo, as lembranças da memória influenciando nas 

dimensões da existência humana da aluna e, terceiro, o ódio do outro que a professora 

expressa através das suas ações na sala de aula. Ódio do outro que se configura também 

como sendo ódio de si mesmo. Segundo CASTORIADIS (1992, p.38-39), "E eu penso 

que é esse ódio de si, habitualmente e evidentemente intolerável, sob sua forma aberta, 

que alimenta as formas mais desenvolvidas de ódio do outro, e descarrega nas suas mais 

cruéis e mais arcaicas manifestações". 

Manifestações arcaicas são, constantemente, ressignificadas nos depoimentos 

orats e escritos de adultos e crianças, perpetuando-se estas memórias de gerações a 

gerações. Isto é constrangedor no momento em que me dou conta de que o sentido da 

escola é o de um local, onde existem castigos físicos e simbólicos, que disciplinam, 

gradativamente, espíritos e corpos inquietos. Mas penso que, no momento em que o 

professor abranda a inquietude de seus alunos, está extinguindo, muitas vezes, a 

premissa básica do aprendizado, que se constitui na crítica, na busca, na dúvida, na 

curiosidade, na alegria e no prazer de conhecer. 

A escola, que deveria ser um local de onde se guardassem boas lembranças, 

acaba mantendo significações instituídas de práticas disciplinares autoritárias 

embasadas no medo. O medo imobiliza, traumatiza, impede o movimento progressivo 

do conhecer e desvelar. O desejo em conhecer e aprender impulsiona, cria e produz 

seres humanos que amam a si mesmos, aos que estão ao seu redor e sentem a 

intensidade da existência humana. 

Experiências de medo e temor em relação à escola não ficam silenciosos dentro 

da psique humana. Elas produzem efeitos na forma de perceber a si mesmo e aos outros. 

Essas memórias, se não são refletidas, ponderadas, aprofundadas e questionadas, 

começam a ser transmitidas e perpetuadas como verdades, dogmas. Conforme aponta 

VICENTE ( 1994, p.58), " ... de um repertório democrático para resolver situações 

conflituosas e recorre, portanto, a seu acervo pessoal (memória) de procedimentos 

adquiridos no próprio processo de aprendizagem". 
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Como exemplo de superação das significações imaginárias instituídas que se 

configuraram como um medo legitimado em relação à escola, trago a autobiografia da 

aluna Car., que depõe sobre a instauração de significações instituintes construídas a 

partir de recordações positivas sobre a escola. 

Meu primeiro contato com a escola foi quando ingressei na Escola Particular de 1° Grau Santa Catarina, 
localizada no Bairro Itararé, para cursar a 1 a série. Lembro muito bem das inseguranças que inicialmente 
faziam parte daquele mundo que para mim era novo, pois estava habituada ao convívio quase que 
exclusivo com meus pais, irmã e demais familiares. No primeiro dia de aula, quando a sineta tocou, senti 
pavor, intranqüilidade, medo e uma enorme dificuldade de largar a mão da minha mãe e entrar na fila 
junto com os meus colegas. No meu primeiro contato com a professora, percebi que não era a professora 
que eu idealizava, tanto que no decorrer do bimestre, não me sentia motivada e, então, via-me obrigada a 
ir à escola. Até que um dia levantei-me da cadeira e fui à classe da professora fazer uma pergunta, sendo 
que ela ficou muito brava e me empurrou, caí e todos os meus colegas riram. Fui para casa chorando 
muito, não contei o que havia acontecido, mas não queria mais voltar para a escola. Meus pais e a 
direção da escola, muito preocupados me questionavam para entender o que se passava e eu não abri o 
jogo, pois tinha medo. Só dizia que não queria mais ser aluna daquela professora. Propuseram-me trocar 
de turma. aceitei e encontrei a professora dos meus sonhos. Meu primeiro contato com a nova professora 
que se chamava E. e com os colegas que eram os meus amiguinhos, moravam perto da minha casa, com 
os quais brincava junto diariamente, além do contexto escolar foi definitivo nessa próspera caminhada que 
comecei a trilhar.[grifo meu] Minha professora inesquecível foi a professora da 2a série, C.L. , muito 
atenciosa e cativante que com segurança tornava as aulas prazerosas. Cursei todas as demais séries 
nesta escola e assim mantive o convívio por alguns anos com os mesmos colegas, principalmente por 
isso, o primeiro grau me marcou muito, tenho saudades da Escola, membros da mesma e colegas. 
Colegas que para mim serão sempre inesquecíveis. (Car., Acadêmica do Curso de Pedagogia Habilitação 
Séries Iniciais e Matérias Pedagógicas para o 2 grau, autobiografia 15) 

O relato autobiográfico da aluna Car. se refere às significações instituintes 

construídas sobre as recordações da escola; lembrando suas inseguranças em relação ao 

ingresso à escola, em virtude de que o seu contato inicial restringir-se-á a seus 

familiares . Com o contato inicial com a sua primeira professora percebeu que os seus 

temores procediam e acabou perdendo a motivação de ir para a escola. Um dia, a aluna 

C ar. resolveu procurar a professora para fazer uma pergunta e ela simplesmente a 

empurrou e todos os seus colegas riram da situação. Naquele dia, Car voltou chorando 

para casa, decidida a não mais voltar para a escola. 

Ao mudar finalmente de sala de aula, Car. começa seu processo de superação 

das significações imaginárias instituídas e são instauradas novas significações, porque 

encontra uma professora que era "a dos seus sonhos" e ainda mais, estava acompanhada 

dos seus novos colegas que eram as crianças das vizinhanças com quem brincava. 

É interessante observar que em virtude de um acontecimento de violência 

dentro da escola é que a aluna Car. conseguiu a transferência para uma outra sala de 

aula. Caso isso não acontecesse, ficaria à mercê dos maus tratos da sua primeira 

professora, da indiferença dos seus colegas de aula e, conseqüentemente, o seu 

desempenho escolar seria prejudicado. Isso me faz questionar sobre o número de 
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crianças que acabam se evadindo ou sendo reprovadas na escola em função de adoção 

de práticas docentes que ferem a sua auto-estima porque se encontram em uma faixa 

etária onde a segurança e o desejo em aprender deveriam ser os objetivos principais das 

práticas docentes dos professores. 

Car., consegue, ao superar seu silêncio, denunciar os maus-tratos da sua 

primeira professora. Nesse momento, começam a ser instauradas novas significações 

sobre as lembranças da escola onde cursou o Ensino Fundamental. Através da 

consolidação de práticas docentes embasadas no carinho, no respeito e na segurança das 

aulas ministradas onde o desejo em conhecer acabava sendo estimulado, características 

essas apresentadas principalmente na ação docente da professora da segunda série a qual 

considera inesquecível. Segundo CATANI et al (1998, p.53) "certamente, são pessoas 

que auxiliam as crianças em processos de 'iniciação' que permanecem presentes na 

memória e são referidos nos relatos acerca de períodos anteriores à escola". E são essas 

boas recordações em relação à escola que levam Car. a ter saudade da escola, dos 

membros da mesma e dos colegas, o que, somando ao contato contínuo que ela manteve 

com a escola, irá influenciar sua escolha profissional mais tarde. 

Na mesma escola, minha irmã cursava a pré-escola. Levava-a para a aula e lá permanecia, assim 
acompanhei o ano todo o trabalho da professora, sem intenções, mas que despertou em mim a vontade 
de ser professora, optei por cursar o Magistério no C.S.A. Durante o curso sempre fui muito responsável e 
comprometida com a minha formação, por isso me dediquei. Gostava muito das aulas de didática: assim 
sempre participava bastante das aulas. Adorava elaborar planos de aulas, apresentar trabalhos que era 
um momento difícil e que exigia deixar a timidez de lado, confeccionar cartazes, álbuns das datas 
comemorativas, enfim, trabalhos desse gênero. A professora marcante nessa etapa da minha vida foi a 
professora L.D. que ministrava as aulas de Didática. Fiz o estágio numa 3a série, na E. de 1° Grau A.R., 
onde percebi o significado de tanta dedicação durante o curso, pois meu estágio foi maravilhoso. Passei a 
cursar um semestre de cursinho para a preparação do vestibular, não sei porque escolhi o curso de 
Odontologia para disputar a vaga para ingressar na universidade. Fui reprovada e, então, no ano 
seguinte, optei pelo curso de Pedagogia Séries Iniciais, sendo classificada e apta a prosseguir a minha 
caminhada como professora. (Car. acadêmica do Curso de Pedagogia Habilitação Séries Iniciais e 
Matérias Pedagógicas para o 2° grau, autobiografia 15). 

Temos agora presente a superação resultante daquela primeira mudança de 

condições, em parte provocada pela própria audácia da criança que era Car. 

A aluna Car. acompanhou durante um ano o trabalho desenvolvido pela 

professora de Educação Infantil de sua irmã. A experiência despertou nela o desejo em 

ser professora, levando-a a cursar no Ensino Médio a Habilitação Magistério no Colégio 

Sant' Ana. As lembranças positivas sobre a escola contribuíram na composição de 

significações em tomo da sua escolha profissional. As mesmas podem ser observadas 

através dos registros no meu diário de campo: 



68 

Hoje nesta nossa primeira orientação na sexta-feira à tarde pedi que as alunas refletissem sobre o que 
lembravam sobre a escola, dando liberdade para que elas usassem as mais variadas formas para 
representar essas recordações. Passado algum tempo um silêncio toma conta da sala e elas 
gradativamente foram escrevendo, outras desenhando, outras sob a forma de poesias ... As produções 
foram significativas, mas destaco as reflexões da aluna Car e da aluna W. 
Car- Eu escrevi um texto falando de como foi importante a mudança de sala de aula. Pude ter boas 
lembranças çfa escola onde passei muito tempo nos seus corredores, nas suas salas de aula e nos pátios 
da escola. E bom recordar-se e encontrar fragmentos de histórias de vida que vão compondo um 
mosaico. Agradeço ter encontrado no meu caminho professores meigos que me ajudaram a crescer e 
acreditar em mim mesma, influenciando na minha escolha pelo Magistério. 
W- Eu desenhei o que lembro sobre a escola. Gostava muito de ir para escola e estudar. Tive professoras 
carinhosas que tiveram a paciência necessária para fazer com que eu aprendesse novos conhecimentos. 
Por isso desenhei a esc9la de laranja forte, dourada pelo Sol e com as minhas amigas prontas para subir 
e brincar nos balanços. E essa lembrança bonita da escola que sempre levarei na minha memória. 

O desenho (Fig: 2 - Alegria na escola) construído pela aluna W. pode ser 
observado a seguir: 

Outro relato autobiográfico da aluna Ad. nos fala dos sentimentos à escola 

inicial. 

Com seis anos e alguns meses, em março de 1981, ingressei na 1 a série da Escola Municipal "Dom 
Antônio Reis". Ao chegar na escola no primeiro dia de aula, trazia comigo muitas expectativas, não via a 
hora de aprender a ler e escrever. Qual foi a minha frustração quando a professora começou a passar 
pontilhados e linhas no quadro negro para que preenchêssemos. Cheguei em casa muito decepcionada 
naquele dia, mas ao mesmo tempo feliz por finalmente entrar na escola. Meu pai conta que peguei uma 
tábua e um pedaço de giz e comecei a escrever e falar em voz alta. Deve ter nascido nesse instante o 
meu encantamento pelo mundo escolar. [Grifo meu] A minha primeira professora, que se encontra 
aposentada atualmente, chama-se N.B.T. Lembro-me dela como uma profissional responsável e 
altamente comprometida com a aprendizagem de seus alunos. Não era uma pessoa de mu itos sorrisos, 
mas gostava dela. Na 3a série uma professora que foi muito marcante para mim, passando a ser 
inesquecível. Chama-se S.M. pelo menos era esse seu nome de solteira. Eu a considerava o máximo por 
ser divertida e muito falante. Sempre admirei as pessoas extrovertidas pelo fato de que eu não sou dessa 
forma. Ela era bastante jovem nesse tempo e conseguia ser muito próxima de nós. seus alunos. E 
despertou ainda mais dentro de mim o gosto pelo Magistério. [Grifo meu]. (Ad., acadêmica do Curso de 
Pedagogia Habilitação Séries Iniciais e Matérias Pedagógicas para o 2° grau, autobiografia 4). 
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Em relação a sua primeira professora, Ad. ainda lembra-se dela como uma 

professora séria e comprometida de quem gostava. Mas foi na sua terceira série do 

Ensino Fundamental que encontrou sua professora inesquecível por ela ser muito falante 

e divertida; Ad admirava na sua professora as qualidades que ela não possuía, pois 

considerava-se uma aluna tímida. Outra característica marcante de sua professora 

inesquecível era a sua capacidade de interagir com as crianças e assim os alunos 

sentiam-se a vontade para conversar com ela, também auxiliando ainda mais a despertar 

o seu desejo de se tomar professora. 

5.1.3 As professoras 

Entre as professoras da escola, mas também entre o grupo de alunas, pude 

observar o predomínio do retomo às lembranças e imagens experenciadas no passado 

em detrimento da atualização de respostas a partir de um referencial teórico estudado. 

Na maioria das autobiografias analisadas, percebeu-se o predomínio da recorrência às 

experiências vivenciadas no decorrer dos anos como uma forma de composição de 

repertórios de conduta dentro da sala de aula, seja como aluno, seja como professor. 

Como exemplo desta constatação transcrevo trechos da autobiografia e da 

entrevista da professora municipal F., com 5 anos e 6 meses de carreira docente, que 

apontam elementos significativos sobre as lembranças da escola e a relação com a sua 

trajetória pessoal e profissional. Seus depoimentos mostram também a superação do 

instituído pelo instituinte, através de um esforço pessoal de reflexão continuada. 

Toda vez que paro para pensar na minha vida escolar dá um certo vazio. Uma sensação de não
preenchimento e até de solidão. Lembro-me vagamente da minha primeira série. Tinha nítida apenas a 
imagem da minha professora Tia F. Lembro dela ser muito simpática e extremamente sorridente, apenas 
isso. Do resto nada lembro. Na minha memória aparecem apenas flashes de rostos, cabelos, sorrisos, 
caras-feias, aventais ... nada mais. Recordo com muita tristeza dois fatos marcantes e quase chego a 
sentir a humilhação e o desespero. Um deles refere-se ao período pré-escolar. Estava no Jardim, tinha 5 
anos e uma professora furiosa e indiferente a tudo que se passava. Ela se chamava D.E. Eu chorava 
muito na aula. Eram tardes longas que não tinham fim. Minha mana me deixava numa sala que era como 
um porão, as escadas eram escuras e o "pré" ficava lá, naquele canto escuro. Ela me abanava e eu ficava 
vendo ela desaparecer. A professora não fazia a mínima questão de me consolar; simplesmente deixava 
que eu chorasse. Às vezes eu me atirava no chão e ficava ali soluçando. Não sei quanto tempo durou 
todo esse desespero, não conclui o "pré". Fui direto para o primeiro ano. O outro fato aconteceu no 
segundo grau. A professora era "por coincidência", de Português. Ela estava fazendo algumas perguntas 
para a turma, eu sempre fui muito tímida, retraída e não falava nunca. Deveria ter na época uns 14 anos e 
estar na pré-adolescência. Sei também que a opinião dos colegas tinha uma importância muito grande. 
Pois sim, essa professora de Português, que se chamava N. era muito severa, grosseira, vivia de cara 
amarrada, era extremamente crítica, gostava de intimidar os alunos. Imaginem para quem era tímida, eu 
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já não abria a boca, nas aulas dela então ... se pudesse assistia embaixo da classe. Ela veio na minha 
direção, parou na minha frente, dura, olhar faiscante e me fez uma pergunta. Fiquei paralisada e tentei 
responder. Não consegui, não sei se por desespero ou por não saber a resposta, só sei que ela se 
desmanchou em agressão. "Como eu não sabia?!" Comecei a chorar e nem assim ela parou de me 
xingar. Foi realmente terrível. Esse fato me acompanhou durante muito tempo; fez parte de todo o final do 
segundo grau, foi à faculdade e até hoje ele me acompanha e se faz presente vez ou outra, como se 
fizesse parte de mim, da minha história de vida. 
Hoje, quando vejo os alunos tímidos e que não gostam de falar, tenho o maior respeito e carinho especial 
por eles, e de alguma forma tento ajudá-los a escrever suas histórias de forma leve, para que em suas 
memórias fique apenas a lembrança de um doce sorriso, um olhar sereno e amigo de quem um dia os 
compreendeu!!! (F. , professora municipal, 5 anos e 6 meses de exercício profissional, autobiografia n2 04) . 

Na autobiografia da professora F., o primeiro destaque é para o medo que sentia 

da sua professora de Educação Infantil, que se mostrava indiferente ao choro, ao 

desamparo e aos sentimentos que ela demonstrava na sala de aula quando tinha seus 

cinco anos de idade. As lembranças que registra em sua autobiografia referem-se ao 

choque de sentimentos provocado por alguém de quem esperava que fizesse um pouco 

mais por ela. Afinal, era sua primeira professora. 

A autobiografia incorpora detalhes marcantes de sua primeira experiência na 

escola: a professora F., lembra-se inclusive do local onde sua sala de aula ficava: " ... 

Minha mana me deixava numa sala que era como um porão, as escadas eram escuras e o 

pré ficava lá, naquele canto escuro. Ela me abanava e eu ficava vendo ela desaparecer". 

Sua escrita revela a tristeza decorrente do fato de a professora demonstrar-se indiferente 

ao choro pela ausência de sua irmã e pela ruptura com o mundo familiar. 

Horas, semanas e meses foram passando e os sentimentos de medo em relação à 

escola, mais precisamente em relação à professora, permaneciam. A professora F. 

lembra-se de várias situações em que se atirava ao chão e ficava ali soluçando. A 

indiferença foi se agravando no decorrer do tempo, determinando que ela não concluísse 

a pré-escola e fosse para a primeira série. Na sua autobiografia, não há referência a 

nenhum fato que a tenha marcado no primeiro grau, mas aponta para a existência, no 

segundo grau, de uma professora de português que era muito severa com os alunos e 

gostava de intimidá-los. 

Certo dia, "Ela vew na minha direção, parou na minha frente, dura, olhar 

faiscante e me fez uma pergunta. Fiquei paralisada e tentei responder. .. ". A professora 

F. não conseguira responder à questão formulada pela sua professora de português, que 

a interpelou com grosseria. F. chora e, mesmo assim, a professora continua com a 

agressão verbal. Este fato poderia ser um fato isolado, mas, para F. que já tinha se 

deparado desde os primeiros contatos com a escola com uma imagem de professor 
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autoritário e indiferente aos sentimentos, a experiência aos 14 anos com a professora de 

Português fez com que atualizasse na sua memória práticas docentes autoritárias que 

marcaram seu corpo de aluna tímida. 

A professora F., após quase 6 anos de carreira docente no magistério público 

municipal, ainda não consegue esquecer essas lembranças. Mas a ressignificação que 

ela deu a essas lembranças revela um processo dinâmico e contínuo, pois vários 

caminhos ela poderia seguir: não ser professora; ser professora e atuar com práticas 

pedagógicas autoritárias e ser professora para tomar-se uma profissional diferente 

daquelas que passaram por ela. Foi justamente a última possibilidade por ela escolhida 

que a professora F. tomou-se professora de Português. 

Toma-se professora, como ela mesma relata, para que os alunos tímidos sejam 

respeitados, tenham carinho e que possam escrever suas histórias de vida com 

lembranças leves em relação à escola. Como ela mesma escreveu, " ... para que em suas 

memórias fique apenas a lembrança de um doce sorriso, um olhar sereno e amigo de 

quem um dia os compreendeu!". 

A vontade em se configurar como uma professora diferenciada daquelas que ela 

trazia na memória determinou aspectos significativos em relação a sua prática docente 

no momento em que procura incorporar a sua forma de ser e tomar-se professora 

elementos que fariam com que seus alunos, principalmente os tímidos, se sentissem à 

vontade com a sua presença e estabelecessem uma relação pautada no respeito, na 

amizade e na confiança mútua. É o que demonstra F. durante a entrevista. 

As lembranças da minha infância tornam-se ainda mais vivas com o passar dos anos. O mesmo acontece 
com as lembranças da escola. Além de brincar de bonecas, o que eu mais gostava era de organizar uma 
sala de aula com as crianças da vizinhança. Isto me ajudou muito a ir bem na escola, porque a cada aula 
dada era um estudo que eu fazia. E, conseqüentemente, acredito que seja isto um fator determinante 
para eu gostar da sala de aula é que nunca a professora dava castigos para os alunos que tinham 
estudado e sabiam a matéria. Somente os que não estudavam eram aqueles que mais sofriam com a 
violência física da professora. Isto me deixava sempre muito triste. [Grifo meu] 
As brincadeiras na infância, como professora, o apoio da família e o desejo em estudar determinaram a 
entrada no curso de Letras e depois buscar uma pós-graduação. 
Além do curso de Letras, destaco as leituras paralelas realizadas. Todas estas no curso e nos horários de 
folga contribuíram e contribuem para o que eu sou, tanto na minha vida pessoal quanto profissional. 
Procuro sempre fazer o máximo quando estou ensinando, propondo atividades que me dão prazer em 
ensinar para os meus alunos. Sempre procuro me colocar no lugar das crianças. Não é possível ficar 
ensinando só para cumprir o programa sem estar com a alma envolvida. Acredito que não existe meio 
termo na educação: ou você ama o que faz, ou simplesmente odeia. Quando amamos o que fizemos, 
tratamos com carinho e atenção. É assim que entendo o ato de aprendizagem: um processo de amor. 
Sinto que estou adquirindo uma segurança no que estou realizando, não estou tão preocupada comigo 
mesmo, porque consegui desenvolver uma prática docente embasada nos princípios que eu acredito. Não 
realizo mais as atividades pensando no que os meus colegas vão pensar. Mas as faço porque acredito 
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que elas estão corretas, sinto segurança em real izá-las e isto me dá alegria e tranqüilidade. [Grifo meu] 
(F., professora municipal, 5 anos e 6 meses de exercício profissional, entrevista nº14). 

Relendo este depoimento e entrevista, percebo que a professora F. não está mais 

tão centrada em SI mesma, mas vinculada aos objetivos da sua prática docente, 

incorporando a flexibilidade, a alegria, a segurança e a fluidez na ação de ensinar e 

aprender. Para isto, contribui a atitude de seus alunos, que foram generosos com ela no 

momento de compartilhar espaços de amizade, companheirismo e paciência em 

aguardar o processo inicial de amadurecimento da prática docente de uma professora. 

É este, entre outros aspectos, que considero encantador nos múltiplos e 

diversificados processos de formação: o momento em que uma professora e seus alunos 

tomam-se cúmplices para dar continuidade a um processo de autoformação. Não existe 

aquele que só ensina, e sim seres humanos imbuídos em aprender, embasando este 

processo na cumplicidade e na generosidade em partilhar conhecimentos, experiências, 

crenças, mitos, valores e emoções e tomando-se professores e alunos irmanados na 

solidariedade. 

Outro aspecto a destacar na autobiografia de F. refere-se ao processo de 

socialização que a escola representa. Continuamente observamos pais e professores 

afirmando a importância de colocar a criança em contato com outras na escola, para 

iniciar o seu processo de socialização. Mas, o que é geralmente esquecido, é que esse 

processo também pode produzir dor, sofrimento, perda, ao invés de ganhos, alegrias, 

conforme aponta CASTORIADIS (1999, p.l07) : 

Essa socialização mais ou menos suave é, de fato, 
essencialmente violenta. Ela significa que a psique deve 
renunciar à onipotência, a ser o centro ou a totalidade do 
mundo. Ao que - se somos minimamente sinceros -
jamais renunciamos, e não podemos fazê-lo. Eu sempre 
sou a origem das coordenadas. É de mim que partem os 
eixos x, y, z, t, eles partem de mim aqui e agora. Ligar 
esses eixos com os eixos de outros observadores, eis um 
enorme trabalho. 

O processo de socialização da professora F. exemplifica essa violência a sua 

psique. Mas o que é preciso destacar é que a professora de Educação Infantil 

desenvolvia uma prática docente tradicional, que ignorava as características deste 

processo progressivo e intenso que configura a socialização, tomando-a indiferente às 

relações de sua aluna. Ao considerar como CASTORIADIS (1999, p.107), que o 
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processo de socialização é "constitutivo do ser humano", entristece-me a falta de 

sensibilidade e de uma formação que capacitasse essa professora de Educação Infantil 

ao exercício do Magistério. 

A leitura atenta do conjunto das autobiografias e depoimentos de um número 

significativo dos sujeitos, professores e alunos, demonstrou o predomínio de 

significações instituídas, pautadas no medo da escola. Considerando-se a distância 

temporal entre as experiências de umas e outras, a constatação é alarmante pela 

permanência dessas significações. Como é possível ensinar através do medo? E por que 

este permanece presente? 

Sabidamente, a escola e a família cumprem um papel importante no tocante à 

construção de uma imagem positiva ou não para si mesmo e para os outros. Muitas 

crianças enfrentam problemas de aprendizagem, que resultam mais tarde em precários 

relacionamentos pessoais e profissionais por não gostarem de si mesmos e da profissão 

que exercem. No caso das autobiografias da aluna J., da professora F., é flagrante que a 

escola, não contribuiu de um modo geral ao fortalecimento da autoconfiança. Nos dois 

exemplos a escola contribui para que tanto J ., como F. carregassem inseguranças até 

mesmo para falar em público, exporem seus sentimentos e exercerem uma profissão que 

exige um relacionamento interpessoal intenso. 

É este fluxo interativo interpessoal que falta ser trabalhado, efetivamente, nos 

cursos de formação de professores. Quando um professor não gosta de si mesmo e 

também não gosta da profissão escolhida, sua existência começa a tomar-se pesada, sem 

atrativos e motivações para viver a intensidade da vida. 

O estar seguro de si mesmo significa ter confiança em vencer obstáculos. 

Caberia a escola, ao contrário do que aconteceu com J. e F. preparar os alunos para 

enfrentar os obstáculos que surgem a todo o momento na escola, muitas vezes de uma 

só vez. Para J. e F., abandonadas diante dos obstáculos, a forma como suas primeiras 

professoras agiram estabeleceu traumas tão significativos, que só foram superados 

quando elas tomaram-se professoras. 

As lembranças da escola e dos primeiros professores também se constituem em 

formas impregnadas de poder simbólico, conceituado por BOURDIEU (1989, p.7), 

como " ... esse poder invisível o qual só pode ser exercido com a cumplicidade daqueles 

que não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem". BOURDIEU 
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(1989) refere-se especialmente aos discursos produzidos na escola que revestem de 

sentidos as palavras que mantêm ou vão contra o poder instituído; à crença nos 

discursos pronunciados e legitimados não pela confiabilidade nas palavras em si, mas 

pelo sentido que é atribuído a elas. 

O poder simbólico atravessa ritos, mitos, palavras, discursos, produções de 

sujeitos, produções de identidades e produções de sociedades, constituindo-se em 

formas transformadas de poder, " ... relações de força fazendo ignorar-reconhecer a 

violência que elas encerram objetivamente e transformando-as assim em poder 

simbólico, capaz de produzir efeitos reais sem dispêndio aparente de energia" 

(BOURDIEU, 1989, p.15). 

Na memória, a inexistência de lembranças manifesta-se como uma forma de 

negação ao sofrimento. Muitos seres humanos buscam sublimar a dor; para outros o 

desencanto foi tão forte que preferiram esquecer e renunciar o legado das lembranças; e 

há aqueles que conseguem lembrar, falar e escrever sobre estas lembranças. Foi nesta 

coragem de abrir os baús das memórias que J. e F. buscaram ressignificá-las. 

Coragem é o que pauta a ação de todos aqueles que conseguem falar e escrever 

sobre as suas dores, suas tristezas, decepções em relação ao mundo e às pessoas que os 

cercam. 

As histórias de vida, trazidas até aqui, permitem refletir a respeito de como as 

relações entre professores e alunos acontecem na escola de uma forma simbólica e 

velada; por isso, é preciso adentrar no universo simbólico de práticas sociais instituídas 

que compõem o cenário educacional. Os ritos de passagem, os mitos construídos em 

torno do conhecimento, a dimensão simbólica dos processos de ensinar e aprender 

possuem uma dinâmica própria, da qual é preciso buscar uma aproximação para 

compreender seus significados. 

Nesse sentido, busco compreender a origem da construção desta significação 

imaginária instituída do medo em relação à professora e, conseqüentemente, do medo da 

escola. Uma significação que aparece na grande maioria das informações analisadas na 

pesquisa, leva a perceber que o início do processo de socialização formal, a ruptura 

progressiva com o ambiente familiar, a entrada em um ambiente formal de aprendizado 

são aspectos tão marcantes na vida de uma criança que não conseguem ser esquecidos, 

porque a primeira professora com que elas entraram em contato não conseguiu construir 
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um ambiente que viabilizasse a segurança necessária para permanecerem com alegria na 

escola. 

Indo um pouco mais além nesta análise, reflito sobre a influência que as 

diferenças culturais entre professores e alunos, pode ter nas atitudes tomadas em sala de 

aula. O caso específico da aluna J. seria um bom exemplo, uma vez que esta diferia de 

sua professora, uma vez que tinha outra cultura, desde sua primeira infância. 

Descendente de árabes, J. sabia ler, escrever e falar nesta língua mas tinha dificuldades 

com a língua e os costumes brasileiros. Isto estabeleceu, desde os primeiros contatos, 

com a professora uma relação arbitrária dentro da sala de aula, pela não aceitação por 

aquela maneira como a aluna falava e escrevia. 

Buscando ampliar as discussões, refiro, a incapacidade da escola, representada 

pelo seu corpo docente, em aceitar as múltiplas configurações de fann1ia do mundo 

contemporâneo. A escola ainda realiza atividades que vão de encontro a esta realidade, 

tomando o planejamento escolar um conjunto de datas comemorativas que acabam por 

constranger inúmeras crianças cuja situação é considerada "anômala". 

A família contemporânea precisa ser compreendida não só como a configuração 

tradicional de pai, mãe e filhos, mas também como aquela composta por pessoas 

responsáveis pela criança, que darão o suporte necessário para que ela possa 

compreender o mundo que a cerca, que seja o interlocutor entre o mundo da infância e o 

mundo da escola, que seja a pessoa disposta a auxiliar na complexa tarefa de conhecer a 

realidade. Crianças que possuem este apoio personificado na figura de um irmão mais 

velho, tio, tia, vô, vó, parecem ser aquelas que conseguem obter o sucesso escolar. Mas 

as razões dos insucessos podem ser buscadas mais além. Segundo CHARLOT (2000, 

p.16), o que existe são "crianças em situação de fracasso". O fracasso escolar não 

existe; o que existe são alunos fracassados, situações de fracasso, histórias escolares que 

terminaram mal. Esses alunos, essas situações, essas histórias é que devem ser 

analisadas, e não algum objeto misterioso, ou algum vírus misterioso resistente, 

chamado fracasso escolar. 

BOURDIEU (1999) contribui para esta discussão ao apontar para a existência da 

herança cultural. Por ela, as crianças de camadas mais privilegiadas herdam saberes, 

gostos, comportamentos, atitudes que, aliadas ao capital cultural, acabam por reforçar a 

permanência na escola e o sucesso por esta esperado. 



A parte mais importante e mais ativa (escolarmente) da 
herança cultural, quer se trate da cultura livre ou da língua, 
transmite-se de maneira osmótica, mesmo na falta de 
qualquer esforço metódico e de qualquer ação de 
convicção de que eles só devem aos seus dons esses 
conhecimentos, essas aptidões e essas atitudes, que desse 
modo, não parecem resultar de uma aprendizagem. 
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As crianças oriundas de camadas menos favorecidas necessitam criar estratégias 

de sobrevivência dentro da escola para poder adequar-se às exigências do capital 

cultural diferente do que elas possuem, estando muito vezes, em situação de fracasso 

escolar. Em outras situações, conforme aponta BOURDIEU (1999), a criança consegue 

adequar-se à escola, criar estratégias de incorporação deste capital cultural, alterar seu 

comportamento, adquirir novos hábitos e valores e, às vezes, é considerada pela escola 

uma criança muito "escolarizada", não sendo considerada como aquela que conseguiu 

assimilar um ethos cultural. BOURDIEU ( op.cit. p. 50) afirma que "o capital cultural e 

o ethos ao se combinarem, concorrem para definir as condutas escolares e as atitudes 

diante da escola, que constituem o princípio de eliminação diferencial das crianças das 

diferentes classes sociais". 

Nos casos de J. e de F., destaca-se que a estratégia construída por ambas como 

alunas, foi adotar comportamentos tímidos em sala de aula, de modo que suas 

professoras não as percebessem. Outra estratégia, no caso de J. foi procurar memorizar 

os conhecimentos, para poder ter um bom desempenho e não causar problemas em sala 

de aula. 

Embora os obstáculos para o sucesso seJam cumulativos para as cnanças 

oriundas da camada popular, é possível que elas alcancem o sucesso escolar desde que 

exista alguém responsável (família, professor) pela tarefa de auxiliá-las na compreensão 

das artimanhas e sutilezas do ethos e do capital cultural. Entretanto, diz Bourdieu: "Em 

outras palavras, tratando todos os educandos, por mais desiguais que sejam de fato, 

como iguais em direitos e deveres, o sistema escolar é levado a dar sua sanção às 

desigualdades iniciais diante da cultura" ( op. cit., p.53). 

A igualdade de aprendizado difundida na escola, e orientadora da prática 

docente desenvolvida na sala de aula, serve de máscara para encobrir, segundo 

BOURDIEU, (1999), as desigualdades reais existentes através da cultura transmitida. 

Sendo assim, a escola acaba por ignorar e excluir, na maioria das vezes, as 
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possibilidades de construir estratégias metodológicas de ensinar os conhecimentos para 

os alunos portadores de diferentes capitais culturais. Desta forma, as crianças oriundas 

da camada popular acabam por apresentar uma " ... uma espécie de boa vontade cultural 

vazia, os filhos das classes médias são forçados a tudo esperar e a tudo receber da 

escola, e sujeitos, ainda por cima, a ser repreendidos pela escola por suas condutas por 

demais escolares" (BOURDIEU, 1999, p.55). 

Outro aspecto que se destaca nesta análise é que o sucesso de algumas crianças 

oriundas de camadas populares produz discursos e instituí sentidos reforçando o mito de 

que conseguir o sucesso na escola é uma questão de dedicação e trabalho árduo. Mas, na 

verdade, ela institui uma lógica e uma inércia própria a um processo de perpetuação do 

fracasso escolar; porque a grande maioria dos alunos que não conseguem a aprovação, 

na verdade não conseguiram decodificar, apreender, decifrar e construir estratégias de 

ruptura com a imobilidade social legitimada pelo capital cultural. 

Conforme aponta BOURDIEU (1999), somos obrigados, então, a reconhecer o 

poder instituído de ordens sociais legitimadas que autoriza as classes mais privilegiadas 

atuar na perpetuação do monopólio da instituição escolar, definindo, de forma 

simbólica, as estratégias de permanência, aquisição e evasão dos bens culturais e dos 

signos que a escola significa. 

Além disso, no caso da instituição escolar, pode-se dizer que há muito ela se 

encontra num processo perverso de autonomização, uma vez que, mesmo não existindo 

reflexão e participação nas decisões, ela continua a existir, possuindo vida própria. 

Portanto, é a comunidade escolar que passa a estar a serviço da escola ao invés do 

contrário. Para CASTORIADIS (1982), as instituições sociais possuem não apenas o 

aspecto funcional, como também uma dimensão simbólica legitimada na sociedade 

instituída. O simbólico aqui se refere a tudo que nos é apresentado no mundo social

histórico. 

Isto significa que os atos individuais e coletivos, bem como as instituições 

sociais, não se esgotam no componente simbólico, mas são impossíveis de existir fora 

desta rede simbólica. A dimensão funcional refere-se à satisfação das necessidades 

vitais que são importantes para a sobrevivência da coletividade, enquanto a dimensão 

simbólica da instituição diz respeito a toda a gama de sentidos que povoa e envolve as 
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práticas sociaiS, os mitos, os ritos, os sonhos, os desejos e as expectativas que 

constituem as relações intersubjetivas. 

Ao investir de sentido o mundo, atribuindo significado a ele, o homem produz o 

social-histórico e, " ... o conhecer e o agir humano são, portanto, indissociavelmente, 

psíquicos e social-históricos. Esses dois pólos, a psique e a sociedade não podem existir 

um sem o outro e não são redutíveis um ao outro" CASTORIADIS (1992, p.92). 

A necessidade de apostar na capacidade de criação humana e na instituição de 

novas significações está vinculada à necessidade de apostar no outro, na capacidade 

individual e coletiva de repensarmos a sociedade que temos e sentirmos se realmente 

estamos eticamente comprometidos com o que estamos construindo. 

Desenvolver nas crianças a capacidade de criar e inventar é uma forma de 

auxiliar no fortalecimento da sociedade instituinte. Mas percebemos que a fantasia, o 

lúdico, a imaginação encontram-se ainda distantes do planejalflento escolar. O que ainda 

predomina são imagens instituídas da escola como um local de paredes brancas, 

silencioso, onde as crianças só ouvem e o que elas enxergam do seu colega é somente a 

nuca, porque ainda predomina a organização do espaço escolar onde uma criança fica 

sentada atrás da outra. 

A escola poderá constituir-se num espaço que oportunize a reflexão e aquisição 

através do fortalecimento do imaginário radical, entendido como a capacidade de 

criação humana. Entretanto, a educação não trabalha apenas com a imaginação radical, 

as fantasias, a história de vida e o mundo privado da criança. Ela também se preocupa 

com a socialização do sujeito, que se constitui num processo progressivo e violento no 

momento em que a psique do indivíduo precisa também se relacionar com as dos outros 

seres humanos. É neste confronto entre as dimensões imaginárias instituídas e 

instituintes que, segundo CÓRDOVA (1994, p. 39 ), "reside a possibilidade da 

configuração de um projeto de autonomia". 

Para que a educação consiga pôr em prática este projeto de autonomia elaborado 

por CASTORIADIS, entendido como o processo de desalienação dos sujeitos frente às 

instituições, é preciso que seja superada a "antinomia entre teoria e prática, a retomada 

da questão da relação entre o saber e o fazer, a superação de um imaginário cientificista 

e positivista no campo educativo" (CÓRDOVA, 1994, p. 43-44). 
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A superação de significações imaginárias instituídas na educação constitui-se um 

desafio para todos aqueles que buscam tomar a sala de aula um local onde as crianças 

consigam fortalecer a sua autonomia e sua criticidade, podendo penetrar neste grupo 

seleto que se configura na tão comentada "sociedade do conhecimento". Segundo 

ANTUNES(1997,p.36): " A participação efetiva do sujeito nas várias instituições que 

compõem a sociedade constitui-se numa possibilidade de exercício dessa autonomia, 

cujo problema principal de construção é entendido como sendo a superação das 

diferentes formas de alienação existentes na comunidade escolar, tanto individuais 

como cole ti v as". 

Acredito que por mais que a razão técnica procure organizar, da melhor forma, 

as pessoas e os discursos produzidos pelas mesmas, atribuindo-lhes um espaço social e 

uma função determinada, elas conseguem driblar esta situação, através das suas táticas 

de resistência, construindo uma maneira criativa e própria de viver o cotidiano. 

Mesmo tendo conhecimento do número significativo de cnanças que se 

encontram alheias e distantes do acesso ao capital cultural, que lhe permitiria a 

participação na sociedade instituída, podendo elas serem configuradas como uma 

"marginalidade de massa" (CERTEAU, 1994, p.44), acredito que ainda existe a 

possibilidade de elas construírem e inventarem formas sutis de aquisição deste capital 

cultural, resistindo ao processo imposto de "disciplinarização dos corpos"( 

FOUCAULT, 1987), através do fortalecimento da autonomia e da capacidade de criação 

humana de instituir continuamente novos sentidos, discursos, práticas e instituições. 

Na pesquisa desenvolvida, junto aos professores da escola constatei entre os 14 

(catorze) professores que somente uma professora escreveu no seu relato autobiográfico 

e na sua entrevista que possuía boas lembranças de seus primeiros professores. Por isso 

elegi como exemplo de análise o seu relato autobiográfico onde essas lembranças 

também influenciaram na sua escolha profissional; quanto a sua entrevista, serão 

analisadas as suas significações instituintes sobre a escola e as implicações ou não na 

sua forma de ser professora ao longo da sua carreira. São essas significações 

imaginárias instituintes que constam em sua entrevista que serão a seguir explicitadas: 

Eu lembro da minha escola. Era uma escola particular, fiz só a 1 a série ali e, é uma escola assim que a 
gente nunca esquece é a primeira. É uma das boas coisas que eu acho que toda a criança sonha .. . 
escola. Então aquela ali fica sempre na lembrança. Fica marcada ... Ah, mas na hora do recreio não muita 
coisa. Nunca fui de correria de, sabe, de atividades em grupo. Até custei bastante para me entrosar assim 
em atividades em grupo. Então, no recreio era mais ou menos parada. Parada, sentada no banco eu me 
lembro. Eu tentava conversar, era o que fazia. Porque depende de cada um também. E eu nunca fui de 
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muita arte. Eu me lembro do meu 1° dia de aula. Era uma irmã que era minha professora. Ela era assim, 
bastante carinhosa, bem suave para falar. Ficava vermelha por algumas coisas, assim quando ela meio 
que saía do sério ficava vermelha. E o primeiro dia de aula eu lembro, ela disse como fazer as atividades 
e foi para o fundo da sala e eu errei. Eu lembro que eu errei pela falta da motricidade fina, o equilíbrio, 
toda aquela parte que teria de ser trabalhada. Mas eu acredito que ela estivesse fazendo uma sondagem 
ali. Da condição de cada um, no papel. E daí eu fui apagar e molhei a borracha, porque eu não sabia usar 
a borracha. A gente não manuseava muito esse material e eu furei o meu caderno. Isso eu lembro que foi 
no primeiro dia de aula. E fica tudo guardadinho! Eu acho que até pelo fato dela ser uma freira determina
me lembrar dela. Isso marcou bastante porque era uma pessoa diferente. Era uma escola particular de 
irmãs, mas não muitas irmãs eram professoras. Acredito até que nas turmas da tarde era só ela. Porque 
eu lembro dela sempre na frente da fila, vestida, o véu comprido, o vestido comprido. Mas ela era uma 
pessoa bastante carismática, uma pessoa, acredito que vocacionada para trabalhar na 1 a série, porque 
ela era muito jeitosa, muito carinhosa, apesar de que às vezes ela era bastante enérgica quando 
precisava . Mas ela tinha todo aquele jeitinho especial de trabalhar na 1 a série. Paciência .. . Paciência e 
era uma pessoa bonita. Porque às vezes as irmãs não têm beleza, às vezes até elas se tornam belas pela 
maneira de ser. Mas é que ela era bon ita. Ela era uma irmã bonita. Os meus primeiros anos, eu acho que 
eles foram assim, muito bem estruturados, estruturaram bastante a minha vida porque eu lembro da irmã 
S. , que foi minha professora e que ela marcou e eu lembro dela até hoje. Eu tenho boas lembranças dela 
do que ela fazia, ela estruturava passeios, aqueles piqueniques, então ela marcou bastante presença. 
Depois eu passei para o Grupo Escolar, que a mãe só colocava na escola particular o primeiro ano 
porque nós éramos seis e depois ela passava para a escola estadual. Mas isso não mudou muito, porque 
eu lembro que lá era, 1a, 2a, 3a, 4a e 5a séries. Depois tinha que se fazer um exame de admissão na 
época. E ali também no grupo escolar eu acho que eu tive um grande envolvimento, tenho saudade 
daquela escola, uma escola de classe média baixa até hoje - mas é uma escola assim que tem uma 
lembrança, tenho uma lembrança muito boa dela porque ali eu vivenciei teatro. A professora trabalhava 
com teatro, então ela estruturava sobre a Gata Borralheira, a Formiga e a Cigarra ... mas era teatro super 
bem trabalhando assim, com vestes, ela conseguia, ou com cartolina, ela produzia como a formiga e a 
cigarra, a gente apresentava assim, na escola Santa Catarina que era vizinha, a gente apresentava no 
largo da Igreja. Ela fazia um trabalho para mostrar para a comunidade. Então foi assim ... , foram coisas ... , 
que, às vezes até analisando o trabalho hoje desenvolvido, eu acho que eu ... há tempo atrás, há tantos 
anos eu tive uma ... , eu tive escolas que estruturaram uma formação básica muito boa. Já caminhavam 
assim para uma evolução. Não eram escolas, como há colegas que colocam, que tiveram uma formação 
em escolas, bastante rigorosas, muito conteúdo, repete, repete aquela coisa toda, muito formal. Eu já tive 
uma formação assim com uma caminhada já partindo para uma evolução que até pela época, eu acho 
que foram boas escolas. (M.G.A., professora municipal, entrevista n.4) 

Uma hipótese sobre a permanência dessas lembranças por tanto tempo: talvez 

porque sua primeira professora era diferente: vestido, véu longo e era uma freira que se 

destacava das demais pelo seu carisma, carinho com as crianças, paciência e também 

pela forma exigente que utilizava quando precisava se fazer ouvir. E, por fim, recorda

se que além de tudo isso ela era muito bonita. 

As recordações da experiência escolar da MGA ainda resistem com o passar dos 

anos, principalmente porque seus primeiros anos na escola foram bem estruturados e 

também por serem alegremente vividos ao lado da sua primeira professora a qual ela 

estimava muito. Penso que, como aponta BERGSON (1999, p.200), "há sempre 

algumas lembranças dominantes, verdadeiros pontos brilhantes em torno dos quais os 

outros foram uma vaga nebulosidade. Esses pontos brilhantes multiplicam-se à medida 

que se dilata a nossa memória". 
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As alegres lembranças da escola que a professora MGA ressignifica consistem 

justamente nessas "lembranças dominantes" que BERGSON (1999, p .200) aborda nos 

seus estudos, tomando-se pontos significativos que poderão ser recordados quando for 

desencadeado algum processo a elas referente em função do processo de expansão da 

memória. Segundo BERGSON (op. cit, p.201), "o trabalho de localização consiste, em 

realidade, num esforço crescente de expansão através do qual a memória, sempre 

presente por inteiro nela mesma, estende suas lembranças sobre uma superfície cada vez 

mais ampla e acaba por distinguir assim, num amontoado até então confuso, a 

lembrança que não encontrava o seu lugar" . 

Nesse sentido, de um modo geral, é possível acreditar na possibilidade de que a 

lembrança que BERGSON (op.cit, p. 201) caracteriza "como aquela que não encontrava 

o seu lugar", quando explica o processo de localização das lembranças, constitua-se na 

lembrança dominante que acaba por sobrepor-se às outras. Por isso, há lembranças bem 

mais nítidas em nossa memória do que outras se tomando uma mais significativa do que 

a outra, entendendo a memória não como algo estático, mas sim com um espaço ativo 

de vida, intensidade e de contínuas trocas. 

Já da escola pública, MGA também possui boas e alegres recordações, 

principalmente de sua professora de teatro que ensaiava com as crianças peças infantis 

improvisadas com fantasias construídas com cartolina, que eram apresentadas para a 

comunidade. Nesse momento da entrevista MGA reflete o quanto o ensino que ela 

recebeu na época era diferenciado do que os outros professores participantes deste 

estudo relatavam sobre a exigência da memorização. A professora MGA ressalta o 

quanto era criativo o ensino e envolventes as experiências que vivenciou na escola 

pública. 

É permitido supor que as experiências prazerosas vividas por MGA como aluna 

do ensino fundamental constituíram significações que conduzem sua prática docente a 

partir da perspectiva positiva que tem sobre ser professor, reveladas na entrevista: 

A imagem que eu tinha do professor e a tinha como uma pessoa que na vida de uma criança ou de um 
jovem, até mesmo de um adulto, ele era como uma pessoa muitíssimo importante tanto quanto o pai e 
mãe de uma família. Eu acho que o professor tem que ser um modelo, que ele não pode apresentar 
falhas, ou problemas de ajuste, ou emocional, ou um desequilíbrio qualquer, mas ele procurará, dentro do 
possível, ele auxiliará, ele é uma pessoa assim. Eu sempre procurei ser uma pessoa amiga, sempre 
procurei favorecer os meus alunos. Eles entendem, eles vêm até mim e eu não tenho que procurá-los, 
sabe eu até procuro quando eu vejo que o aluno não vem, que ele não se sente à vontade, mas eu acho 
que a gente tem que criar um c lima que e les tenham liberdade e eles busquem confiança, apoio, tudo o 
que eles precisam na gente. E se nunca me sinto assim, acima de aluno nenhum, até hoje como Diretora 
no grupo no qual eu convivo diariamente, eu não me sinto diretora, uma pessoa diferente no grupo. [grifo 
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meu] . A minha imagem de professor acredito que seja, assim por tias e pessoas da família. Como a 
professora, a minha mãe, por exemplo, mora ao lado de uma escola e, embora não tivesse a formação, 
ela fazia substituição e não continuou dando aula porque o meu pai não admitia, que tinha os filhos e que 
ela fosse dar aula e sempre foi uma grande frustração dela não poder ter continuado. Talvez isso tenha 
influenciado apesar da minha primeira opção não ter sido Magistério. É! Qual foi a tua primeira opção? Eu 
optei por Agronomia também, acho que por influência da família que tinha agrônomos, veterinário e a 
família por parte da minha mãe é basicamente de agricultores, lavoureiros e trabalhavam assim na 
agropecuária, então eu tinha uma tendência para o lado da terra e dos animais. Aí, quando chegou na 
hora do vestibular eu optei por Agronomia. E aí, reprovei no primeiro vestibular; para o segundo 
vestibular, naquele ano de parada para fazer cursinho, eu percebi que não era uma boa para mim, 
mulher, essa parte de solo, terra, lavoura. O trabalho mais burocrático com essa parte eu vi que eu não 
gostaria. Então se fosse para lidar numa parte mais burocrática, com papéis, então, eu optaria pelo 
Magistério. É que aí a gente se transporta. É aí a gente parece que pára. Primeiro ano que a gente vai 
fazer o vestibular, está fazendo o último ano do 2° grau, preparando-se para o vestibular e a gente fica 
naquela, até que faz uma opção. E daí parece que quando eu reprovei, eu nunca tinha sido reprovada 
parece que eu levei assim, sabe, um sinal de pare na minha frente, eu parei e parece que caí na real 
mesmo. Hoje eu não me arrependo da opção que eu fiz. Que coisa boa! Eu acho que se eu tivesse em 
qualquer outra área eu estaria perdida. Talvez até desenvolvendo e desempenhando bem, mas fazendo 
alguma coisa, talvez sem o coração, sem pôr a alma naquilo. E a gente faz aquilo, mas não fica completa. 
Eu não me arrependo da minha escolha profissional. E eu acho que sou um dos poucos profissionais que 
não reclama do salário. É eu não imagino porque sou dona de casa eu acho assim um tédio. Apesar de 
ser dona de casa, mãe, esposa, eu acho que, sobrinha, neta, filha tudo eu acho que faz parte da vida da 
gente, mas profissionalmente eu me encontro dentro do Magistério. Eu faço aquilo que eu gosto, gosto 
daquilo que eu faço, e procuro fazer bem feito. (MGA, professora municipal, autobiografia n2 02) 

Quanto à escolha profissional lembra-se que a sua primeira opção do vestibular 

foi para a Agronomia, em função da influência familiar. Para ela, a reprovação foi um 

ponto de reflexão porque nunca tinha sido reprovada na sua vida escolar e não passar no 

vestibular significou uma parada necessária para pensar sobre seus caminhos 

profissionais. Ela não desconsidera que também pode ter, por algum momento, sofrido 

influência da sua mãe que queria ser professora, mas foi proibida pelo seu pai de exercer 

o Magistério porque tinha a casa e os filhos para cuidar. Então, vendo e percebendo o 

sofrimento de renúncia da sua mãe a professora MGA acredita que isso poderia também 

ter contribuído pela sua escolha profissional pelo Magistério. Conforme aponta 

ESTEVE (2000, p.l21), "outra característica típica da escolha profissional do 

Magistério é a de ser bastante influenciada pelo contexto familiar". 

Mesmo a família influenciando na sua escolha profissional MGA no decorrer do 

seu exercício profissional reencontra-se com o Magistério, sentindo-se realizada nessa 

profissão, demonstrando que a memória docente, de um modo geral, interfere na forma 

de ser professor. Segundo FERREIRA (2000, p. 294 ), "se existe algo que nos é próprio, 

é o nosso fazer criativo, a nossa relação humana professor/aluno, o nosso crescer juntos, 

o nosso educar/educando-nos. O cotidiano das escolas, no qual o professor efetiva 

também sua intervenção na sociedade, precisa tomar-se um cotidiano autêntico, 

criativo". 
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A professora MGA através do fortalecimento das lembranças positivas em 

relação à escola reforça o seu imaginário radical, buscando instituir práticas criativas em 

seu cotidiano escolar. Mas nesse processo de fortalecimento da sua capacidade criadora, 

destaco a necessidade da intervenção do outro, caracterizada em específico, pela 

atuação dos integrantes do GEPEIS/UFSM, via Projeto Integrado, já anteriormente 

mencionado, que propôs um trabalho de formação continuada através das histórias de 

vida, configurando-se como um potencializador dessa autoformação e dos demais 

sujeitos da pesquisa, bem como, dos próprios pesquisadores. 



ESCOLHA PROFISSIONAL: VOCAÇÃO I -PROFISSIONALIZAÇAO 

FIGURA 5 - Vocação 

FIGURA.6 - Profissionalização 



5.2 Escolha profissional: vocação I profissionalização 

5.2.1 Da "vocação à profissionalização" - a trajetória das mulheres 
professoras 

Por muito tempo, meninas freqüentarem a escola não foi considerado prioritário 

para os poderes instituídos do país. Apenas no ano de 1827 começaram a ser 

estabelecidas as escolas das primeiras letras, sendo esse o único nível a que elas teriam 

acesso. A Lei de Instrução Pública, regulamentando as referidas escolas, também 

intituladas Pedagogias, determinava a exigência de mestras com uma conduta moral 

inquestionável e com conhecimentos de bordado e costura. Conforme aponta LOURO 

(1997, p. 444), "os legisladores haviam determinado, nos idos de 1827, que se 

estabelecessem 'escolas de primeiras letras' as chamadas 'Pedagogias', em todas as 

cidades, vilas e lugarejos mais populosos do império". 

O ensino ministrado às meninas visava especialmente instruí-las para serem 

excelentes donas de casa, minuciosas e detalhistas na limpeza da casa, nos cuidados 

dispensados ao marido e filhos. Não eram exigidos das meninas conhecimentos 

aprofundados como aqueles que os meninos recebiam, mas era necessário fornecer a 

elas uma sólida formação moral. 

Esses aspectos específicos não se restringiam somente às jovens oriundas de 

camadas sociais menos abastadas; também envolviam as de famílias mais privilegiadas. 

Mas segundo LOURO (1997), as moças oriundas de fanu1ias mais privilegiadas também 

aprendiam a ler, escrever e as noções básicas da matemática, incluindo o aprendizado 

do piano e do francês. Estes conhecimentos eram ensinados por uma professora 

particular ou em escolas mantidas pelas ordens religiosas que possuíam como objetivos 

ensinar as meninas. Tal aprendizado, segundo o padrão instituído na época, garantiria a 

formação de esposas dedicadas e capazes de acompanhar socialmente seus maridos em 

acontecimentos sociais. 

A educação do gênero feminino não estava sendo construída para atender aos 

anseios imediatos da sociedade em geral, e sim visava atender às necessidades futuras, 

ou seja, a educação dos filhos homens responsáveis por conduzirem a sociedade. 

Lentamente, porém, a situação das meninas/mulheres começa a mudar. 
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Na metade do século XIX, inicia-se a criação das Escolas Normais para atender 

ao número significativo de reclamações que chegavam ao governo, solicitando uma 

maior atenção para a Educação, principalmente devido ao processo gradativo de 

abandono da escola pelas crianças. É oportuno considerar que tal abandono da escola 

não pode ser analisado a partir de uma causa única. Existiam fatores pertinentes a este 

contexto histórico: a vinculação da criança desde cedo ao trabalho realizado em 

conjunto com os seus pais; a mentalidade da época, segundo a qual era necessário as 

crianças aprenderem somente os rudimentos da leitura, da escrita e da Matemática; a 

postura rígida e autoritária adotada pelos professores, tanto os leigos como aqueles 

vinculados às ordens religiosas e, também, a inexistência de cursos de formação de 

professores. Quais as características dessas Escolas Normais? Segundo LOURO (1997, 

p.449): 

Tais instituições foram abertas para ambos os sexos, 
embora o regulamento estabelecesse que moças e rapazes 
devessem estudar em classes separadas, preferentemente 
em turnos ou até escolas diferentes. Vale lembrar que a 
atividade docente, no Brasil, como em muitas outras 
sociedades, havia sido iniciada por homens aqui, por 
religiosos, especialmente jesuítas, no período 
compreendido entre 1549 e 1759. Posteriormente, foram 
homens que se ocuparam do Magistério com mais 
freqüência, tanto como responsáveis pelas "aulas régias" -
oficiais - quanto como professores que se estabeleciam por 
conta própria. Agora, no entanto, as mulheres eram 
também necessárias e, como vimos, as classes de meninas 
deveriam ser regidas por "senhoras honestas". 

O predomínio do gênero masculino no Magistério, como aponta LOURO (op. 

cit), datando desde a vinda dos jesuítas para o Brasil, decai progressivamente, 

instaurando-se a feminização do Magistério. É válido notar que, enquanto o gênero 

masculino passou a ocupar espaço em outras profissões mais rentáveis financeiramente, 

as mulheres começaram a ampliar o seu universo, antes restrito ao lar e à igreja, agora 

abrangendo a escola. 

A prática docente desenvolvida em sala de aula ainda baseava-se em uma 

postura pedagógica rígida e autoritária. Muitas crianças eram vítimas de castigos físicos, 

puxões de orelha, uso da palmatória. Dessa forma, era um modelo de escola arcaico que, 

na tentativa de iniciar o processo de socialização da criança, começava a disciplinar 
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comportamentos e atitudes infantis, com o que concordavam muitas famílias, pois, caso 

a criança relatasse em casa que tinha apanhado da professora, acabava apanhando dos 

pais, por ter desrespeitado a mestra. 

Os estereótipos construídos durante o Curso Normal e pela própria sociedade 

brasileira sobre a docência feminina, também interfeririam na prática docente 

desenvolvida por elas, porque muitas delas acabavam privilegiando o ensino de 

preceitos de ordem moral, que auxiliariam mais para formar exímias donas de casa do 

que, propriamente, para questionar a própria condição da mulher brasileira. 

Tomar-se professora atendia a um longo processo de consolidação de uma sólida 

formação moral. Ao mesmo tempo em que as mulheres eram serviçais e dóceis, elas 

também ensinavam às jovens este modelo de docilidade, submissão e, principalmente, 

consideravam esta atividade ocasional como um sacerdócio que deveria ser levado até o 

fim com todos os sacrifícios possíveis. Segundo LOURO (1997, p. 456), " ... como se 

pode perceber, a princípio a formação de docentes segue-se imediatamente à conclusão 

do curso elementar; muitas décadas mais tarde é que o curso normal se articula ao 

ginásio" . 

As moças freqüentadoras do Curso Normal não podiam ficar desocupadas, sem 

ter uma atividade a realizar. Segundo FOUCAULT (1987), o controle do tempo e do 

espaço constitui numa forma utilizada pela escola para controlar e disciplinar os corpos. 

As professoras ensinavam com tanta energia, convicção e segurança, que eram tidas, 

para o poder instituído, como modelos de moral a serem seguidos, as quais poderiam 

inclusive castigar alunas inquietas e insubordinadas. 

A vocação era uma característica muito atrelada à profissão de professora, que se 

vinculava ao celibato. Neste sentido, percebe-se a lógica da época, porque a mulher 

professora detinha conhecimento, prestígio simbólico decorrente do exercício 

profissional como uma atividade do domínio público. Mas a própria professora, 

envolvida psicológica e fisicamente com o árduo exercício do Magistério, acabava não 

conseguindo, na maioria das vezes, conciliar a profissão com os direitos e deveres do 

matrimônio. A professora solteira dispunha de muito mais tempo para dedicar-se ao 

exercício do Magistério, porque, sem família para cuidar, despendia horas a fio para o 

exercício do "sacerdócio do Magistério". Inclusive, o próprio pagamento era relegado e 
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esquecido, porque a escola tomava-se o lar para esta professora, que deveria realizar 

tudo com muita dedicação e esmero. 

O ser professora, nesta época, combinava com um ar solene, com severidade e 

disciplina. Tanto que LOURO (1997) aponta que, inclusive, tocar nos alunos, beijá-los e 

abraçá-los eram consideradas atitudes impróprias a uma professora, porque ela devia ser 

mais temida do que amada. 

O distanciamento afetivo, a disciplina rígida em sala de aula, o sacerdócio e o 

celibato são formas construídas, inclusive para evitar que houvesse uma interação entre 

professor e aluno embasada no respeito e na amizade; esta poderia desencadear a 

construção de um ambiente onde as crianças sentissem curiosidade para questionar a 

professora sobre aspectos que as inquietavam, tais como, por exemplo, a própria 

concepção de uma vida, a gravidez, uma discussão que não poderia acontecer em sala 

de aula. Dessa forma, a professora não sendo mãe, muitas dúvidas, em tomo desta 

situação poderiam não ser expostas. E, mesmo que este espaço de questionamento 

surgisse em sala de aula, as crianças não se sentiriam à vontade para realizá-los. 

Progressivamente, a presença das mulheres no exercício do Magistério foi 

tomando esta profissão detentora de aspectos femininos, o que acarretou mudanças nas 

significações instituídas a respeito desta profissão. Como foi observado anteriormente, o 

aumento de opções de trabalho para o gênero masculino "... deve também ter 

contribuído para afastá-los do Magistério. Afinal, a mentalidade dos povos latinos 

acerca de masculinidade e feminilidade é sobejamente conhecida" (ALMEIDA, 1998, 

p.SO). 

No início do século XX, um imaginário diferente do que estava instituído 

começou a construir-se em relação à normalista e à professora, ambas sendo vistas 

como potenciais esposas. Os cursos de formação de normalistas gozavam de prestígio 

na sociedade, principalmente por serem vistos como cursos de "espera-marido". Nesse 

sentido, o celibato adotado pelas professoras começou a ceder lugar à prática de 

casamentos de rapazes e senhores com normalistas e professoras. 

No período de 1930 a 1940, estudos na área de psicologia sobre o 

desenvolvimento infantil colocam a criança como o centro do processo ensino

aprendizagem. O controle da disciplina começa a ficar mais sutil dentro da sala de aula, 

da mesma forma que o discurso a respeito da profissionalização do Magistério também 
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começa a surgir dentro deste contexto. Segundo LOURO (1997, p. 472), "Há uma 

tendência em se substituir a representação da professora como mãe espiritual por uma 

nova figura: a de profissional de ensino". 

A profissionalização do Magistério apontava para a exigência de saberes 

técnicos, científicos e específicos para o exercício da profissão. Embora existissem 

ainda, no meio educacional, resistências às mudanças que estavam sendo 

implementadas, muitas professoras permitiam que as crianças as chamassem de tias, 

como ainda são chamadas, inclusive para assegurar, nesse contexto histórico, um certo 

anonimato em relação à profissão exercida. 

No mesmo contexto, as professoras começam a organizar-se em sindicatos, 

grêmios e associações com o intuito de reivindicar seus direitos como profissionais da 

educação. Conforme afirma LOURO (1997, p. 474), " ... face à discreta professorinha do 

início do século, o contraste parece ser evidente: são outros gestos, outra estética, outra 

ética". 

É importante salientar que, no final de 1970, as professoras já conseguem 

mobilizar-se em número significativo em todo o Brasil para exigir melhores condições 

de vida e um salário digno em relação aos desafios enfrentados. 

O salário recebido, pelas mulheres, começava a tornar-se peça essencial nos 

orçamentos de muitas famílias brasileiras. Sendo assim, a opção pelo Magistério 

cresceu progressivamente entre as mulheres que necessitavam auxiliar no sustento 

familiar, embora o salário recebido necessitasse de contínuos reajustes em função da 

política inflacionária da época. 

As professoras continuavam bem mais organizadas e a atividade docente 

ganhava autonomia no momento em que elas fechavam a porta da sala de aula, atuando 

como responsáveis pelo ensino que fariam. Entretanto, muitas vezes, castigos físicos 

ainda continuavam existindo e preconceitos de raça e classe social acabavam e acabam 

ainda hoje, determinando a evasão progressiva da sala de aula. Na verdade, existiam, a 

par dessa autonomia, formas indiretas e bem definidas de abuso de autoridade. 

Um aspecto a ser destacado é o da presença dos homens exercendo a profissão 

de professor. Embora eles constituam um número muito menor em relação às mulheres, 

observa-se " ... que nas assembléias e manifestações públicas, os microfones são, 

contudo, mais freqüentemente ocupados pelos homens. Também são eles, muitas vezes, 
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preferidos, pela grande massa feminina, para os cargos de coordenação das entidades" 

(LOURO, 1997, p. 477). 

A presença masculina em cargos diretivos tem sido uma constante na história do 

Magistério; mesmo sendo minoria, os homens acabavam e acabam ocupando as 

direções de escola e sendo secretários municipais de educação. Essa situação não ocorre 

somente no Ensino Fundamental, mas também na realidade das Instituições de Ensino 

Superior. Com estas afirmações, não se trata, contudo, de reproduzir o discurso 

miserabilista da educação, colocando as mulheres como vítimas e os homens como 

vilões. Na verdade, as mulheres, no domínio da vida pública e privada, apresentam 

relações sociais de poder que as configuraram neste cenário enquanto profissionais 

liberais, mães, donas-de-casa. É neste fazer e refazer que as práticas sociais acontecem, 

dando sentido a novas significações. 

É importante perceber que a feminização do Magistério não pode ser vista como 

um processo de desvalorização e de submissão; ao contrário, o ingresso das mulheres na 

profissão deve ser considerado como sendo um anúncio de poder e liberação frente à 

sociedade da época. A percepção das mulheres professoras como vítimas, subalternas e 

incapazes é um mito, segundo ALMEIDA (1998), que contribui de forma decisiva na 

manutenção da situação atual da educação, determinada pelos baixos salários e pelos 

investimentos precários em quase todos os níveis da educação brasileira. 

Na verdade, exercer o Magistério nunca foi profissão bem remunerada no Brasil. 

Caso se aceite a argumentação a respeito da relação entre o ingresso das mulheres na 

profissão de professora e os baixos salários, está-se dando ênfase à inferioridade 

feminina e contribuindo para a permanência de um raciocínio que acaba por fortalecer 

as desigualdades. 

A história das mulheres enquanto professoras não está pronta, mas está sendo 

construída na luta diária pelo acesso ao conhecimento, por melhores condições de 

trabalho e em prol da necessidade em conhecer a sua própria história. 

A dificuldade de as mulheres terem acesso ao conhecimento e as restrições em 

tomo da sua presença no espaço público e privado, nos registros escritos da história 

oficial, devem-se ao contexto histórico da época e também ao fato de a história das 

mulheres ser desconhecida e ausente desses registros históricos. Como aponta 
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ALMEIDA (1998, p.51), "uma ausência imposta e preconceituosa, derivada da 

dicotomia público e privado que sempre permeou a vida cotidiana feminina". 

Uma aproximação das significações sociais construídas ao longo da história 

sobre a relação do gênero feminino com a profissão de professora justifica-se no 

momento em que percebemos a existência de estudos que procuram, de certa forma, 

questionar mitos existentes em relação à profissão de professor. 

Ao buscar essas significações, no presente estudo, quando abordo a questão da 

escolha profissional, considero importante enfocar o processo de desvalorização do 

Magistério não pelo viés dos baixos salários, mas pela instauração de um processo de 

"profanação" apoiando-me nos estudos e pesquisas realizados por FERREIRA (1998). 

O referido autor trabalha com categorias eleitas por ele, denominadas "sagrado e 

profano". Sua investigação busca discutir o papel social do professor no passado, no 

presente e no futuro. Muitos dos elementos em que o autor baseia suas idéias surgem de 

uma investigação instigante na qual o autor busca uma aproximação do imaginário do 

professor em relação à sua profissão. 

Um fator que FERREIRA (1998) aponta como determinante deste processo de 

desvalorização da educação constitui-se na própria profanação do exercício do 

Magistério feita pelo professor. Esta afirmação fundamenta-se na investigação realizada 

pelo referido autor em textos publicados no Jornal do Brasil, entre 1940 e 1992, 

privilegiando o dia 15 de outubro, por ser o "dia do professor". O autor investigou as 

falas produzidas e publicadas sobre a profissão de professor no período acima 

mencionado. A escolha por este jornal justifica-se por ele " ... ter sido editado na cidade 

do Rio de Janeiro durante todo o período investigado (1940-1992)" (op.cit, p.26). 

É notável também o fato de que, no período em que o Magistério representava o 

sagrado, sempre aparecia alguém escrevendo a respeito do professor enquanto 

profissional. Segundo FERREIRA (1998, p.l22), " ... as falas que encontramos são 

quase sempre de alguém se referindo ao outro, nesse caso, o professor. Assim, o que é 

evidenciado, nos discursos, é a imagem do profissional, e não a sua própria fala". 

O que faz o professor silenciar? Ele sente-se impotente em relação às 

instituições? O professor encontra-se num processo de heteronomia? Ele não acredita na 

possibilidade de modificar o cenário educacional no qual está inserido? Muitas 
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inquietações poderiam ser expressas sobre o sentido do silêncio por parte dos 

professores, a razão de permitirem que os outros falem e escrevam por eles. 

Na dimensão teórica que adotei neste estudo, este silêncio pode ser entendido 

como sinal de um processo de heteronomia, de deixar-se regular pelo outro. O professor 

é incorporado pela instituição, ao invés de tomar-se autônomo em relação a ela. Nesse 

sentido, a palavra instituição é compreendida a partir do referencial teórico construído 

por CASTORIADIS (1987, p. 229): 

Aquilo que mantém uma sociedade reunida é 
evidentemente sua instituição, o complexo total de suas 
instituições particulares, aquilo que chamo a "instituição 
da sociedade como um todo" - tomando aqui a palavra 
instituição no sentido mais amplo e mais radical: normas, 
valores, linguagem, instrumentos, procedimentos e 
métodos de fazer frente às coisas e de fazer coisas e, 
ainda, é claro, o próprio indivíduo, tanto em geral como no 
tipo e na forma particular que lhe dá a sociedade 
considerada (e em suas diferenciações: homem/mulher, 
por exemplo). 

O professor identifica-se com as falas produzidas sobre ele e as assume através 

dos movimentos reivindicatórios, greves e denúncias sobre as suas precárias condições 

de trabalho. Neste momento, o professor começa a romper com a imagem idealizada, 

sacralizada em relação à profissão e a ser percebido como um cidadão comum, que 

necessita de melhores condições salariais, de trabalho e de formação enquanto cidadão e 

profissional da educação. Mas FERREIRA (1998, p. 123) assinala," ... é que o professor 

faz isso produzindo um discurso que, em última análise, contribui para o 'fim' de sua 

imagem, para sua própria morte". 

Deste modo, instaura-se a profanação do Magistério, quando o próprio professor 

começa a instituir um discurso que aponta para as críticas, para as impossibilidades, 

para as incertezas, para os ressentimentos, para a mágoa e, principalmente, para o 

desencanto em relação à profissão. Um desencanto que, atualmente, toma espaço, 

progressivamente, nos discursos dos professores, os quais, inclusive nos primeiros 

contatos com as futuras alunas que desejam tomar-se professoras, iniciam um relato 

desestimulador para que elas desistam de ser professoras. 

No cenário atual da educação, este processo de profanação do Magistério, aliado 

a um processo de autodestruição, poderá influenciar a própria atitude das inúmeras 
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gerações de jovens e crianças que passam pelos bancos escolares durante os anos de 

exercício efetivo do professor. No momento em que percebem que o professor, não 

acredita mais em si mesmo, na sua profissão e não a considera com apreço, os alunos 

acabam também desestimulados em relação à construção de um projeto de vida que 

inclua o conhecimento. Principalmente, porque a estruturação de uma carreira 

profissional passa por um longo período no qual, além do conhecimento acumulado, o 

jovem necessita de condições financeiras mínimas para poder se manter estudando num 

projeto de vida que demanda tempo para dar o retorno financeiro desejado. Isto sem 

contar que, além da formação básica adquirida, o jovem necessitará buscar a 

continuidade dos seus estudos numa pós-graduação. 

A profanação do Magistério está constituindo-se num dos aspectos a serem 

levados em consideração em relação ao desalento da profissão-professor, acompanhado 

pelo deslocamento de sentidos, no contexto atual, sobre o próprio conhecimento e 

consequentemente a perda do desejo das novas gerações em aceitar os desafios para a 

aquisição do saber. 

Ao mesmo tempo em que o professor deseja o prestígio social do sagrado, ele 

não quer os sacrifícios desta situação, que consiste nos baixos salários e nas precárias 

condições de trabalho, vivenciando, assim, uma tensão entre o sagrado e o profano. 

Sobre essa tensão, minha própria pesquisa permitiu verificar que, a partir de um certo 

momento, o professor parece desejar viver num espaço dessacralizado. O processo de 

profanação que sofre tem nele próprio um dos seus agentes principais. 

No momento em que o professor opta pelo espaço do profano, ele se dá conta de 

que muitos dos seus desejos não foram alcançados através das denúncias realizadas, 

mas deseja novamente retomar o prestígio simbólico que a profissão possuía, conforme 

questiona FERREIRA (1998, p.130), "resgatar a antiga imagem do professor, instituir 

uma nova imagem, ou admitir que não há mais qualquer papel a desempenhar?". 

É necessário ampliar o processo de desmistificação das causas apontadas pelos 

professores sobre a profanação do Magistério e o conseqüente abandono, desalento, 

submissão e descontentamento em relação a sua profissão, adentrando no campo do 

simbólico para aprofundar bem mais as significações construídas. Infelizmente, o que a 

categoria de professores tem realizado nos últimos anos, segundo FERREIRA (2000, 

p.l23), " ... foi uma espécie de autoflagelo. Talvez por ingenuidade, ou quem sabe, 
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como estratégia de sensibilização da sociedade, o Magistério fez questão de apresentar

se como pobre, às vezes, miserável". 

A imagem de um professor como "coitadinho", "miserável" e "indefeso" acabou 

fazendo como que a sociedade ficasse insensível à problemática da educação e da baixa 

remuneração dos seus professores e começasse a refletir se estes professores 

mereceriam ganhar mais pelo pouco que fazem. Mas FERREIRA (2000) aponta uma 

mudança na maneira como o Magistério e a sociedade têm começado a perceber as 

questões anteriormente mencionadas. Principalmente, através de duas reportagens, 

"Mestres de Elite", publicada na revista Veja e "Vale a Pena ser professor", publicado 

na revista Época. Conforme FERREIRA (op.cit, p.123-124): 

Assim, nas duas encontramos o que foi chamado de 
professores bem-sucedidos. Professores que nunca foram 
maioria, mas que sempre existiram, mesmo nos períodos 
mais críticos enfrentados pela categoria. Profissionais que, 
orgulhosos, com auto-estima elevada e bem remunerados, 
como o professor-presidente, poderiam estar afirmando: 
sou professor, sou um rico! 

A imagem do professor "coitadinho" ao invés de produzir a sensibilização 

desejada está levando vários setores da sociedade a questionarem a possibilidade de 

substituí-los, por materiais impressos ou vídeos. Outros propõem modificações 

profundas a respeito do estatuto desta profissão, bem como sobre a formação a ser 

ministrada. As políticas oficiais gradativamente vão impondo o discurso da eficácia que 

os professores das redes de ensino e inclusive os próprios formadores, em um número 

significativo, estão sendo levados a aceitar. Isto porque, infelizmente, como aponta 

NÓVOA (1995, p.29), " ... se os próprios professores não se investirem neste projecto é 

evidente que outras instâncias (Estado, Universidades, etc.) ocuparão o território 

deixado livre, reivindicando uma qualquer legitimidade de pilotagem da profissão 

docente". 

Outros caminhos podem ser construídos, mas o tempo urge no sentido de 

instituir novas significações em relação à profissão de professor. Logo, é fundamental 

repensar e discutir a formação de professores para poder ampliar as implicações sobre 

as dimensões simbólicas do ensinar, do aprender e do tomar-se professor. O contexto 

histórico, no qual estamos inseridos, nos permite a oportunidade de ressignificarmos a 

maneira como concebemos a nós mesmos, os outros e a nossa identidade enquanto 
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profissional. E, neste contexto, segundo NÓVOA (1995, p.29), " .. . a adesão a novos 

valores pode facilitar a redução das margens da ambigüidade que afectam hoje a 

profissão docente. E contribuir para que os professores voltem a sentir-se bem na sua 

pele". 

Acredita-se na necessidade de formar o professor, auxiliando-o a compreender 

inclusive as significações sociais construídas sobre a sua profissão. A aproximação dos 

significados construídos em relação à profissão de professor permite conhecer o que 

eles pensam sobre o cotidiano escolar, sobre os fatores que interferem, ou não, na 

valorização da profissão, sobre a educação, sobre seus sonhos, seus medos, seus 

desejos. São inúmeras as imagens que necessitam ser conhecidas para que se possa, 

realmente, compreender o universo de formação no qual os professores estão inseridos e 

o sentido que ser professor assume no decorrer da carreira docente. 

Esta crença guiou esta tese e nossa investigação é referida à presença de 

significações imaginárias instituídas construídas pelas alunas e professoras dela 

participantes. E nesta perspectiva detenho-me agora para mais algumas reflexões sobre 

a escolha profissional, a partir dos depoimentos dos sujeitos. 

5.2.2 As alunas 

Ao debruçar-me sobre as significações das alunas, considerei oportuno os 

aportes dos autores citados, que ampliam a compreensão sobre a escolha profissional e 

os processos de formação de um professor bem como sobre a relação existente entre ser 

professora e o gênero feminino. 

Essa relação gênero-profissão conduz - ou implica - necessariamente à idéia de 

escolha por vocação. Esta, por sua vez, parece decorrer imediatamente das significações 

imaginárias instituídas e historicamente construídas, como já discutido anteriormente. A 

constância do ideário, mantém-se - especialmente quando o ambiente sociocultural é 

mais restrito - por via do contexto familiar em que vêm se construindo as várias 

dimensões da inteligência humana. 

Alguns relatos de alunas explicitam essa relação, como é o caso da aluna Ad: 
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Nasci na cidade de Santa Maria aos três dias do mês de maio de mil novecentos e setenta e quatro. Com 
seis anos e alguns meses, em março de 1981 , ingressei na 1 a série da E.M."D.A.R.". Ao chegar na escola 
no primeiro dia de aula, trazia comigo muitas expectativas, não via a hora de aprender a ler e escrever. 
Qual foi a minha frustração quando a professora começou a passar pontilhados e linhas no quadro negro 
para que preenchêssemos. Cheguei em casa muito decepcionada naquele dia, mas ao mesmo tempo 
feliz por finalmente entrar na escola. Meu pai conta que peguei uma tábua e um pedaço de giz e comecei 
a escrever e falar em voz alta. Deve ter nascido nesse instante o meu encantamento pelo mundo 
escolar.[Grifo meu] A minha primeira professora, que se encontra aposentada atualmente, chama-se 
N.B.T. Lembro-me dela como uma profissional responsável e altamente comprometida com a 
aprendizagem de seus alunos. Não era uma pessoa de muitos sorrisos, mas gostava dela. Dos primeiros 
colegas de sala de aula me vem a lembrança de alguns com os quais ainda cruzo às vezes, em especial 
alguns meninos. Talvez seja pelo fato de que eu os ajudasse a terminar as lições, já que era uma das 
primeiras a realizá-las. Na 3a série uma professora que foi muito marcante para mim, passando a ser 
inesquecível. Chama-se S.M. pelo menos era esse seu nome de solteira. Eu a considerava o máximo por 
ser divertida e muito falante. Sempre admirei as pessoas extrovertidas pelo fato de que eu não sou dessa 
forma. Ela era bastante jovem nesse tempo e conseguia ser muito próxima de nós, seus alunos. E 
despertou ainda mais dentro de mim o gosto pelo Magistério [Grifo meu] . 

Observa-se que a escolha profissional foi construída a partir de significações 

imaginárias instituídas reforçando as imagens em tomo de uma opção profissional 

embasada na vocação. Mas na continuidade de seu depoimento, através da tensão 

estabelecida entre o imaginário instituído e instituinte, a existência da instauração de 

novas significações onde a escolha profissional passou a ser uma opção embasada na 

reflexão. O relato autobiográfico da aluna Ad. aponta para a presença de significações 

imaginárias instituintes sobre a escolha profissional. 

Uma passagem significativa é a sua recordação de que o seu pai a viu pegando 

uma tábua e um pedaço de giz e começando a escrever e a falar alto, afirmando que 

nesse momento é que deve ter nascido o seu encantamento pelo mundo escolar. 

Segundo os estudos de CATANI et al. (1998, p. 53), "certamente são pessoas que 

auxiliam as crianças em processos de iniciação que permanecem presentes na memória 

e são referidos nos relatos acerca de períodos anteriores à escola". 

Quando se questiona a formação necessária e as condições de trabalho para que 

professores das séries iniciais tenham desempenhos cada vez mais qualificados, o 

exemplo da aluna Ad. é realmente oportuno. Da qualidade da relação humana 

estabelecida pela professora com a aluna Ad, resultou o gosto pelo Magistério. E, 

certamente, passou longe desta aluna o sentimento de medo, a rejeição à escola de seu 

primeiro ano, como pode ser lido na continuação do seu relato autobiográfico. 

No final da 8a série fiz o teste de seleção para o Curso de Habilitação ao Magistério do Instituto de 
Educação "Olavo Bilac", mas não consegui atingir a média suficiente para entrar. Continuei na Escola 
"Irmão José Otão" o 1° ano do 2° grau, Ensino Médio atualmente. Tive uma turma muito agradável , unida 
e madura. Foi muito bom tê-los como colegas. Estive perto de desistir do sonho de ser professora, mas no 
ano seguinte (1990) iniciei o curso. Outra vez, como na Sa série tudo era novo para mim: as colegas, o 
grande número de disciplinas, os trabalhos em grupo, as apresentações dos mesmos, enfim uma rotina 
bem diferente da que tinha até então. No 2° ano fui fazer um estágio através do CIEE, em uma creche 
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particular. Ganhei o meu primeiro dinheiro e me senti útil. Aprendi muita coisa nesse mesmo período o 
quanto o ser humano pode ser mesquinho e invejoso. Em 1993, no primeiro semestre do ano, voltei à 
escola "Dom Antônio Reis", agora como professora estagiária da 3a série. do turno da manhã. Foi uma 
experiência maravilhosa em todos os sentidos. uma paixão intensa. Eu fui uma das poucas que obteve a 
nota máxima das orientadoras e da escola. Isso me deixou mais convicta ainda do desejo de ser 
educadora e de ter capacidade para tal. [Grifo meu] (Ad., acadêmica do Curso de Pedagogia Habilitação 
Séries Iniciais e Matérias Pedagógicas para o 2° grau, autobiografia 04) . 

As lembranças da escola se misturam com as significações construídas em 

relação a sua escolha profissional se fundindo e ressignificando-se, porque a aluna Ad 

tinha muita curiosidade e expectativas construídas sobre a escola, mas elas foram 

progressivamente sendo substituídas por um desencanto representado pela sua 

professora quando ela no seu primeiro dia de aula passou alguns pontilhados e linhas no 

quadro e pediu que a aluna Ad e as demais crianças preenchessem. Para ela foi uma 

decepção porque esperava que no seu primeiro dia de aula fosse aprender a ler e a 

escrever, mas pelo menos estava feliz por ter podido freqüentar a escola, pois seu 

encantamento com o ensinar já se manifestara antes, ao "exercitar-se como professora 

imaginária". 

A partir da contribuição teórica de CASTORIADIS (1987), identifico a 

presença de significações imaginárias instituintes construídas a respeito da escolha 

profissional que, rompendo a fundamentação inicial na vocação, passa a ser percebida 

como um processo de reflexão desencadeado pelo encantamento pelo universo da escola 

e pelo desejo em conhecer. Isso porque registrei depoimentos que revelaram a força das 

lembranças do início da escolarização, criando imagens positivas ou negativas em 

relação ao ser professora. Tratar-se-ia, então, de reforçar seja o desejo de "ser 

diferente", como professora para evitar as decepções de seus futuros alunos, seja de 

fugir do caminho pretendido. 

Deparando-me com essas distintas motivações, ao buscar contextualizar as 

significações instituídas predominantes entre as alunas, aquelas que as levaram a 

ingressar no curso de Magistério de nível médio e depois superior, tomou-se necessário 

explicitá-las, tendo sempre presente que influência familiar e experiências iniciais não 

são excludentes enquanto forças impulsionadoras de escolhas profissionais e que muitas 

vezes, são confundidas sob o conceito de vocação. 

Retomando à força das lembranças, eis o depoimento da aluna J. em sua 

autobiografia. 

O meu 1 ° vestibular foi muito triste, fu i reprovada, não consegui realizar um sonho que até hoje tenho, de 
cursar a faculdade de Direito. Já no meu 2° vestibular na hora de me inscrever, decidi fazer Pedagogia e 
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não disse nada a ninguém. Só ficaram sabendo no dia do listão. Foi uma surpresa a todos e não 
gostaram muito por não ser Direito, mas prometi que no final do ano faria novamente vestibular. Quando 
comecei cursar Pedagogia adorei muito, identifiquei-me com o curso e decidi que iria terminá-lo e depois 
iria fazer a faculdade de Direito, e é isso que pretendo fazer._O curso de Pedagogia, nos dois primeiros 
anos, foi muito bom, tive colegas muito amigas. Eram colegas mesmo. Depois que separou as Séries 
Iniciais da Pré-Escola ficou muito ruim, algumas das minhas amigas atrasaram o curso e outras eram da 
Pré-Escola. Durante as aulas de Metodologia houve certa hipocrisia, muito egoísmo e muito fingimento 
por parte de algumas colegas e professores. Mas esses atos desumanos não me prejudicavam em nada 
porque percebi que deveria ter mais força para vencer. E foi isso que fiz, inclusive apaguei da minha 
lembrança esse tempo. O importante é que consegui mostrar que sou capaz de fazer um bom trabalho e 
foi o que aconteceu na minha prática. Fui recompensada com minha orientadora de estágio e a 
professora regente da turma, essas sim verdadeiras amigas, sempre me estimularam muito para vencer 
os problemas que encontrei ao longo desta caminhada. A prática de estágio para mim foi maravilhosa. 
Amei todos os meus alunos e foi recíproco esse sentimento. Juntos fizemos um ótimo trabalho, que foi 
reconhecido por toda comunidade escolar. inclusive pelos pais dos alunos, que no último dia, na entrega 
dos pareceres. agradeceram-me muito a tudo que fiz aos seus filhos. Realizei-me muito como pessoa 
porque fui muito importante a essas crianças que necessitavam muito de ajuda. Mesmo tendo acabado o 
trabalho na escola. muitos ainda me procuram quando estão enfrentando algum problema e estou sempre 
pronta a ajudá-los. [Grifo meu] 
Esses são alguns dos motivos que me incentivam a continuar o meu trabalho na Educação. Pretendo 
trabalhar nesta área sempre procurando me aperfeiçoar cada vez mais, até mesmo com a faculdade de 
Direito que pretendo conciliar com o meu trabalho de Educadora. Após este trabalho jamais vou 
abandonar essa tarefa e sempre irei lutar para uma melhor educação. e para que a transformação 
aconteça, o professor tem que abdicar do papel de única fonte do saber, para se tornar um mediador, 
porque somos todos aprendizes, fazedores de mudanças. E sempre carregar a esperança de formar os 
alunos cidadãos conscientes (J. , acadêmica do curso de Pedagogia Habilitação Séries Iniciais e Matérias 
Pedagógicas para o 2º grau, autobiografia 08). 

Suas lembranças do início da sua escolarização não são agradáveis: dificuldades 

de comunicação, agravadas pela atuação agressiva de professores, que possivelmente a 

influenciaram na decisão em relação a primeira escolha de curso superior. Mas ela 

acabou buscando o curso de Pedagogia (resultante do primeiro fracasso) e parece nele 

ter se encontrado. Reporto-me aos apontamentos de meu diário de campo: 

O início do estágio da aluna J. foi movido de muita ansiedade e medo. Ela temia que as lembranças da 
sua experiência como aluna na 1 a série aflorassem e ela não conseguiria ficar na frente dos seus alunos, 
nem para dar palavras iniciais. Em vários momentos, durante o semestre de preparação para entrar em 
estágio, propriamente dito, a aluna J. chega correndo na sala de aula, olha nos meus olhos e diz: 
"Professora Helenise, estou apavorada, não vou conseguir dar aulas. Não consigo ser professora". Fiquei 
conversando no final das orientações por muito tempo e achei melhor convocar uma reunião com a 
professora da turma em que a aluna iria estagiar para pensarmos numa estratégia de apoio que 
permitisse ao menos dar condições e segurança para ela enfrentar esse novo desafio. O tempo foi 
passando, e a aluna J. foi superando-se dia-a-dia, mostrando-se interessada em superar as dificuldades 
que possuía. O processo foi emocionante, principalmente quando fui observá-la em sala de aula: lá 
estava a J., com seus alunos em círculo discutindo a respeito do racismo. Aluna J. confiante, sorridente e 
segura do que estava realizando. Ao término do estágio perguntei a ela o que determinou a sua vontade 
de superação: - Professora, quando comecei a conhecer a história de vida de cada criança, senti que os 
meus problemas eram menores, cabia a mim entender as minhas lembranças e procurar ser o melhor que 
eu pudesse me tornar como professora. (Relato do diário de campo em 17/11/1998. 

O reconhecimento da comunidade escolar sobre o estágio desenvolvido pela 

aluna J. fez com que nela surgissem confiança e o sentimento de sentir-se necessária 

para as crianças. Após o término do estágio, continuava atuando na escola, ao mesmo 

tempo, no final da sua autobiografia já se configura o desejo de conciliação dos 

conhecimentos da Pedagogia com o Direito. Nesse sentido, noto a força das lembranças 
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no início de uma formação profissional, necessitando do apoio e da experiência dos 

professores da Prática de Ensino e da professora regente da turma para que ela 

conseguisse ressignificar as suas lembranças e romper com significações legitimadas, 

como por exemplo, o medo de falar em público. 

Um terceiro fato influenciador das decisões quanto à escolha profissional surgiu 

com muita constância entre as significações instituídas das alunas formandas . Trata-se 

da percepção de ser necessário o curso de Pedagogia para dar continuidade à formação 

obtida no Magistério de nível médio. 

Dos vários depoimentos depreende-se que as escolhas são definidas, já quando 

elegem o Magistério de nível médio, em função de atender as necessidades financeiras, 

uma vez que aquele curso já garante um lugar no mercado de trabalho às/aos jovens de 

17, 18 anos. 

Esta situação decorre do contexto sócio-econômico que é vivenciado, no Brasil, 

ainda a maioria dos pais, com muitos sacrifícios, consegue apenas fazer com que uma 

pequena parcela dos seus filhos concluam o Ensino Fundamental. Concluir o Ensino 

Médio e possuir uma habilitação que capacite para o exercício do Magistério configura

se numa vitória significativa. Para pais que possuem somente o Ensino Fundamental 

incompleto, ter uma filha que atingiu um pouco mais de escolaridade traduz o orgulho 

da farm1ia de que alguém conseguiu chegar a um patamar de conhecimento diferente do 

que eles possuem. Este parece-me um aspecto que, aliado à dimensão profissionalizante 

do curso de Magistério, determine ainda a procura por este tipo de Ensino Médio. 

Minhas buscas de significações das escolhas abrangeu igualmente a opção 

posterior pelo Curso de Pedagogia, também de caráter profissionalizante, fato marcante 

na fala das alunas desta investigação, como aponta este trecho de meu diário de campo: 

Hoje, ao me encontrar com o grupo de estagiárias para a orientação, presto atenção num diálogo 
construído entre elas: "- Vocês sabem, desde que entramos sempre nos perguntam por que escolhemos 
este curso. São as mesmas perguntas! - Eu escolhi a Pedagogia para dar continuidade aos estudos do 
Magistério. - Eu também, responde uma outra aluna. Mas embora que eu saiba que entrar na UFSM e 
fazer o curso de Pedagogia é uma conquista, ele foi muito diferente do que eu estava esperando. Muitas 
leituras, muito estudo, bem exigente. Diferente do Magistério . - Eu sofri muito nos primeiros anos, mas o 
que é triste é quando retorno ao curso de Magistério no estágio do segundo grau e ainda encontro as 
meninas achando que no curso superior vai ser tudo igualzinho ao Magistério. Doce engano ... " 
(Transcrição de observações registradas em diário de campo em 19 /04 /1 998). 

Essas significações instituídas são construídas e legitimadas pelas alunas 

enquanto egressas do curso de Magistério, em nível médio sendo ressignificadas no 
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momento em que elas conseguem ingressar numa Instituição de Ensino Superior e dão

se conta da tensão existente entre estas significações. 

A dimensão funcional do curso de Magistério está intimamente vinculada às 

significações imaginárias instituídas quando as alunas apontam o referido curso como 

aquele capaz de oferecer melhor capacitação para o ingresso e a permanência no curso 

de Pedagogia. Elas vêem o curso de Magistério como aquela formação que lhes 

viabilizará a aquisição de conhecimentos específicos para o ingresso no mercado de 

trabalho e, também, como uma forma de aquisição de conhecimentos em nível de um 

curso médio-profissionalizante, constituindo-se num avanço na escolaridade, em relação 

à obtida por um número significativo de familiares . A dimensão funcional refere-se às 

significações que se encontram sancionadas, aceitas e legitimadas pela sociedade. 

A dimensão simbólica do curso de Magistério relaciona-se à capacidade 

imaginária das alunas de conseguir enxergar além do que é visto e constatado, 

constituindo as significações imaginárias instituintes. Entretanto, CASTORIADIS 

(1 982, p. l 55) aponta considerações teóricas pertinentes para esta análise: "se dissermos 

que o simbólico pressupõe o imaginário radical e nele se apóia, isso não significa que o 

simbólico seja, globalmente, apenas o imaginário efetivo em seu conteúdo. O simbólico 

comporta, quase sempre, um componente 'racional-real': o que representa o real ou o 

que é indispensável para o pensar ou para o agir( ... )". 

A dimensão simbólica articula o imaginário efetivo, também compreendido 

como imaginário radical,e dimensão racional/real. É nesta tensão existente na dimensão 

simbólica que CASTORIADIS fundamenta sua aposta na criação humana. 

Apoiada neste pressuposto teórico, atrevo-me a buscar compreender o papel de 

um outro fator como determinante das escolhas profissionais das alunas. Se é verdadeiro 

o impulso de continuar a estudar em nível superior, é possível supor que este se veja 

reforçado pela qualidade distinta que as alunas encontram ao ingressar no curso de 

Pedagogia. Levanto e sustento a idéia que esta diferença é decisiva, especialmente para 

aquelas alunas que buscam o curso como nova opção após fracassarem ao buscar outros 

cursos universitários. É o que faz pensar o depoimento de J: 

O meu 1° vestibular foi muito triste , fui reprovada, não consegui realizar um sonho que até hoje tenho, 
de cursar a faculdade de Direito. Já no meu 2° vestibular na hora de me inscrever decidi fazer 
Pedagogia e não disse nada a ninguém. Só ficaram sabendo no dia do listão. Foi uma surpresa a 
todos e não gostaram muito por não ser Direito, mas prometi que no final do ano faria novamente 
vestibular. Quando comecei cursar Pedagogia adorei muito, identifiquei-me com o curso e decidi que 
iria terminá-lo e depois iria fazer a faculdade de Direito, e é isso que pretendo fazer.[Grifo meu] O 



curso de Pedagogia nos dois primeiros anos foi muito bom, tive colegas muito amigas. Eram colegas 
mesmo. Depois que separou as Séries Iniciais da Pré-Escola ficou muito ruim, algumas das minhas 
amigas atrasaram o curso e outras eram da Pré-Escola. Durante as aulas de Metodologia houve certa 
hipocrisia, muito egoísmo e muito fingimento por parte de algumas colegas e professores. Mas esses 
atos desumanos não me prejudicavam em nada porque percebi que deveria ter mais força para 
vencer. E foi isso que fiz, inclusive apaguei da minha lembrança esse tempo. O importante é que 
consegui mostrar que sou capaz de fazer um bom trabalho e foi o que aconteceu na minha 
prática[Grifo meu]. Fui recompensada com minha orientadora de estágio e a professora regente da 
turma, essas sim verdadeiras amigas, sempre me estimularam muito para vencer os problemas que 
encontrei ao longo desta caminhada. A prática de estágio para mim foi maravilhosa. Amei todos os 
meus alunos e foi recíproco esse sentimento. Juntos fizemos um ótimo trabalho que foi reconhecido 
por toda comunidade escolar, inclusive pelos pais dos alunos que no último dia na entrega dos 
pareceres, agradeceram-me muito a tudo que fiz aos seus filhos. Realizei-me muito como pessoa 
porque fui muito importante a essas crianças que necessitavam muito de ajuda. Mesmo tendo acabado 
o trabalho na escola, muitos ainda me procuram quando estão enfrentando algum problema e estou 
sempre pronta a ajudá-los. Esses são alguns dos motivos que me incentivam a continuar o meu 
trabalho na Educação, pretendo trabalhar nesta área sempre procurando me aperfeiçoar cada vez 
mais, até mesmo com a faculdade de Direito que pretendo conciliar com o meu trabalho de Educadora. 
Após este trabalho jamais vou abandonar essa tarefa e sempre irei lutar para uma melhor educação e 
para que a transformação aconteça, o professor tem que abdicar do papel de única fonte do saber, 
para se tornar um mediador, porque somos todos aprendizes, fazedores de mudanças. E sempre 
carregar a esperança de formar os alunos cidadãos conscientes. (J. acadêmica do curso de Pedagogia 
Habi litação Séries Iniciais e Matérias Pedagógicas para o 2° Grau, autobiografia 08). 
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O fato de J. escolher, tanto no primeiro como no segundo vestibular, profissões, 

onde o falar em público constitui -se numa premissa básica pode ser lido como uma 

forma de buscar a superação de lembranças de sua traumática experiência com sua 

primeira professora. 

A formação vivenciada no curso de Pedagogia é reconstituída em dois 

momentos distintos: em seu processo de identificação com o curso que constitui uma 

mescla de satisfação e desafios; e o maior se constituindo no ingresso no estágio da 

Prática de Ensino. 

Vejamos agora o outro depoimento, o da aluna Car., relacionando a sua escolha 

profissional. Seu primeiro vestibular não foi para a área de Educação, mas sim para 

Odontologia; inclusive ela não soube explicar os motivos que a levaram a escolher essa 

opção, na qual foi reprovada. No dia seguinte, fez o segundo vestibular para o curso de 

Pedagogia Habilitação Séries Iniciais e Matérias Pedagógicas para o 2° Grau e foi 

aprovada. 

Durante sua graduação a aluna trabalhava e estudava, mas buscava 

conhecimento além do que era ministrado em sala de aula e pesquisava nos livros em 

busca de uma superação da formação recebida no Magistério. Trabalhar fora e estudar 

poderia ser percebido como desculpa para uma formação descomprometida e 

fragmentada. Muito pelo contrário, as dificuldades enfrentadas na sua vida foram 
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superadas pelo desejo, pelo conhecimento e novas descobertas. Dentro dos seus 

processos de formação também destaco a sua participação como bolsista do Laboratório 

de Análises Clínicas no Hospital Universitário de Santa Maria - HUSM e bolsista do 

Projeto de Extensão: "Licenciatura e formação inicial de pedagogos junto à 

alfabetização de jovens e adultos". 

A experiência adquirida ao longo da sua graduação, através da busca constante 

de uma relação de equilíbrio entre a teoria e a prática, culminou com uma Prática de 

Ensino onde ela pode desenvolver um trabalho crítico e criativo numa turma de 

alfabetização de adultos, na qual foi muito bem sucedida tanto pela equipe diretiva 

quanto pela professora titular e pelos alunos. O trabalho desenvolvido não só foi 

reconhecido pelos alunos e professora titular, como também pelos outros docentes que 

atuavam na alfabetização de adultos . 

A aluna Car., em seu relato autobiográfico, afirma, que durante sua fase como 

aluna do Magistério sempre foi comprometido com a sua formação, dedicando-se às 

aulas, e destaca nesse período a figura marcante da professora de Didática. Ao chegar ao 

estágio de docência, sente que foi importante a sua dedicação durante o curso porque se 

realizou com o andamento do mesmo. Conforme apontam CA TTANI et al. (1998, 

p.53), 

Os relatos dos homens, tal qual os das mulheres, deixam 
entrever que as relações estabelecidas com as primeiras 
mestras ou mesmo com as outras pessoas fora da escola, 
são cruciais para o desenvolvimento das relações positivas 
ou negativas que posteriormente os alunos passam a 
estabelecer com o conhecimento e com outros valores 
relacionados à atividade docente, tais como prazer/ 
desprazer pela escrita, gosto ou aversão pelos livros, a 
busca ou desinteresse pelo que é desconhecido, entre 
outras. 

Acredito que as lembranças positivas que Car. construiu, ao longo da sua 

trajetória no Ensino Fundamental e Médio, auxiliaram na forma de conceber seu estágio 

e a sua relação com as crianças e com o conhecimento. Ela realmente superou e 

desafiou suas velhas "más" lembranças da escola. E o desenvolvimento de seu curso 

superior fez diferença. 

Nesse sentido, volto aos meus registros em diário de campo, em uma noite de 

maio, em que fui visitá-la. 
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Hoje é uma noite fria de inverno em Santa Maria. Cheguei em casa às 18 horas da UFSM e logo em 
seguida estou me dirigindo para a escola onde a aluna Car. está realizando o seu estágio, pois ela é bem 
distante e preciso estar lá às 19 horas. Logo de início, fui recebida com carinhosos abraços pela equipe 
diretiva da escola na qual tanto diretora como coordenadora pedagógica tinham sido minhas colegas de 
mestrado. Mais adiante encontro um outro diretor de uma escola rural, que trabalhava à noite nesta 
escola, mas de dia trabalhava em ltaara. E para me alegrar ainda mais a professora titular da turma da 
aluna Cartinha sido minha ex-aluna. Nos corredores observava ao longo das paredes os trabalhos que 
ela tinha produzido com seus alunos: maquetes, produção de textos, pinturas em papel reciclado ... As 
minhas impressões estavam corretas, quando cheguei na sala de aula e me deparei com uma prática 
docente criativa e participativa. Os alunos correspondiam as suas exigências em função do empenho que 
ela demonstrava para que eles aprendessem. A professora titular colocou que os alunos estavam 
progredindo dia a dia através de uma proposta de trabalho embasada em pesquisa, busca, conhecimento 
e dedicação. A aluna Car. não aceitava que os seus alunos não aprendessem. E afirmou para mim no 
final da visita: "Se eles não aprendem é porque eu não sei ensinar. Preciso buscar mais conhecimento 
para poder ensiná-los melhor''. ( Reflexões registradas no meu diário de campo em 05/1998). 

Essa busca de superação dos problemas enfrentados em sala de aula também se 

apresenta como uma possibilidade de reflexão na formação inicial dos professores, no 

sentido de que é preciso formá-los para constatar a realidade, mas também para que eles 

disponham de condições necessárias para superarem os desafios e proporem soluções. 

Por isso,o fortalecimento do imaginário radical dos professores iniciantes e conseqüente 

autonomia, considero um primeiro passo para que se possa romper com Imagens 

idealizadas e míticas construídas sobre a escola e sobre as crianças. 

A aluna Car. ressalta, em relação aos seus processos de formação, que foram 

muitas as vezes em que ela tropeçou, vacilou e também aprendeu, sendo que a 

aprendizagem mais significativa foi dar-se conta de que o processo vivido na sua 

Prática de Ensino foi construído e enriquecido por todos os envolvidos. Nesse sentido, 

observo como ela retoma e reafirma a sua convicção da importância da interação 

professor-aluno embasada no amor e no respeito, acreditando na capacidade de 

aprendizagem dos seus alunos e estimulando-os para o crescimento e sucesso 

profissional e pessoal. 

A capacidade de instauração de novas significações sobre as lembranças de 

escola auxiliou para que a referida aluna incorporasse as mesmas em relação a sua 

prática docente e ao seu exercício profissional, oportunizando assim que seus alunos 

também, de certa forma, ressignificassem e atualizassem as suas lembranças sobre a 

escola. Nessa autobiografia, pode-se observar que a vida é um ciclo que é produzido 

através da intensidade das nossas palavras, pensamentos e ações frente a nós mesmos e 

aos outros. 

Foi nesse universo de contínuas aprendizagens que a aluna Car. reafirma a sua 

convicção em continuar trabalhando na área da Educação e isso pude perceber num 
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breve encontro no ano de 2000 onde pude reencontrá-la exercendo a profissão do 

Magistério com suavidade, mas com um desejo latente: quer retomar à UFSM para dar 

continuidade a sua formação. 

Ainda na dimensão de registrar o significado da formação obtida no curso de 

Pedagogia, vale recordar o depoimento de Ad. sobre sua trajetória. 

No final da Ba série fiz o teste de seleção Qara o Curso de Habilitação ao Magistério do Instituto de 
Educação "Olavo Bilac", mas não consegui atingir a média suficiente Qara entrar.[Grifo meu] Continuei na 
Escola "Irmão José Otão" o 1 o ano do 2° grau, Ensino Médio atualmente. Tive uma turma muito agradável, 
unida e madura. Foi muito bom tê-los como colegas. Estive Qerto de desistir do sonho de ser professora, 
mas no ano seguinte (1990) iniciei o curso. Outra vez, como na Sa série tudo era novo Qara mim: as 
colegas, o grande número de disciQiinas, os trabalhos em gruQo, as aQresentações dos mesmos, enfim 
uma rotina bem diferente da gue tinha até então.[Grifo meu] No 2° ano fui fazer um estágio através do 
CIEE, em uma creche particular. Ganhei o meu primeiro dinheiro e me senti útil. Aprendi muita coisa 
nesse mesmo período, como o quanto o ser humano pode ser mesquinho e invejoso. Durante os três 
anos de curso, tive duas colegas muito amigas, uma em especial é grande companheira e confidente até 
hoje, chama-se S.M.F. Em 1993, no primeiro semestre do ano, voltei à escola "Dom Antônio Reis", agora 
como professora estagiária da 3a série, do turno da manhã. Foi uma exQeriência maravilhosa em todos os 
sentidos, uma Qaixão intensa. Eu fui uma das QOucas gue obteve a nota máxima das orientadoras e da 
escola. Isso me deixou mais convicta ainda do desejo de ser educadora e de ter caQacidade Qara tal. 
[Grifo meu] . 
Após concluir o estágio retornei ao CIEE a fim de me inscrever novamente para trabalhar em outra 
creche. Consegui vaga numa pré-escola. Foi válido enquanto experiência, mas não é a faixa etária de que 
gosto de trabalhar. O ano de 1994 reservei para estudo e preparação para prestar o vestibular. Sentia-me 
muito insegura e temerosa de não conseguir ser aprovada. Os quatro dias de provas envolveram tensão e 
medo dentro de mim. Quando ouvi meu nome no rádio, na primeira turma, nem pude acreditar. Eu estava 
na casa da minha avó materna, já falecida, com minha irmã. Foi uma sensação maravilhosa de felicidade 
tão intensa que nem parecia ser verdade. 
O trote realizado pelas veteranas do curso de Pedagogia esteve envolvido num clima agradável , em meio 
a uma aula de Biologia. Pintaram nossos rostos, colocaram balões nos cabelos e nos entrelaçaram com 
uma corda. Tivemos que acompanhar as tradicionais canções e quem quis foi levado até o Calçadão de 
Santa Maria. O meu primeiro dia de aula na UFSM foi um pouco tumultuado no início, pois eu e algumas 
colegas recebemos a informação errada do local da aula. Levamos um bom tempo até encontrar o prédio 
(nos básicos) e a sala aonde aconteceria a aula de Morfofisiologia dos Sistemas. No 1° e 2° semestres do 
curso, retornei à creche gue havia estagiado Qelo CIEE aQÓS o estágio do Magistério e desenvolvi um 
trabalho com o berçário três dias na semana. 0Qtei QOr estar com os bebês e adorei cuidar deles nesses 
Qrimeiros meses de vida e de reconhecimento do mundo. [Grifo meu] . A minha turma até o 4° semestre, 
enquanto as Séries Iniciais e a Pré-Escola assistiam aulas juntas era numerosa. A partir do 5° semestre, 
quando o grupo se dividiu tive colegas de turmas variadas e o número ficou reduzido. Esse grupo menor 
me deixou mais à vontade para falar em público, ainda que não na medida em que gostaria, devido a 
minha timidez. Dependendo da disciplina e do professor as aulas eram regulares, boas e muito boas. É 
certo que não são só estes dois elementos que determinam a qualidade da aula, o aluno também tem sua 
parcela, mas é inevitável que haja simpatia mais por uma ou outra disciplina ou professor. De uma forma 
geral consegui ter um bom desempenho em todas as provas e trabalhos realizados. No entanto, embora 
tendo feito seleção para projetos e monitorias não foi possível participar por ter ficado sempre em um 
lugar abaixo do número de vagas. Em 1998, Qaralelamente ao curso de Pedagogia fui exercer a função 
de educadora numa classe de 2a e 3a séries na Escola MuniciQal de Ensino Fundamental, no municíQio de 
ltaara. Tive a OQortunidade de realizar a Prática de Ensino nesta mesma classe, sendo motivo de 
contentamento Qara mim, já gue a condição de estágio enrigueceu minha Qrática Qedagógica. [Grifo meu] 
.No período de estágio, bem como durante todo o ano letivo, fui recebida calorosamente por toda 
comunidade escolar. Mantive um forte relacionamento de amizade com os colegas professores, com os 
pais dos alunos, com a funcionária da escola e em especial com os alunos, procurando desenvolver uma 
prática docente voltada para a liberdade, expressão, a criticidade e a autonomia dos educandos. O fim do 
estágio representou para mim a saudade de tudo e de todos que fizeram parte da minha vida esse ano: a 
minha primeira turma, a escola (que estou deixando}, a professora Helenise, que se mostrou em todos os 
momentos uma profissional muito competente e amiga, as colegas de escola e de curso ... 
Sinto-me convicta de estar traçando o caminho certo e gue educar é um grande Qrazer Qara mim. Dagui 
Qara diante, Qretendo cada vez mais me aQrimorar, amQiiar meus conhecimentos a fim de desenvolver 
uma Qrática Qedagógica consciente e comQrometida com a formação de cidadãos críticos e autônomos. 
Ao término deste trabalho de estágio, volto minhas lembranças aos Qrimeiros dias de Qrática pedagógica 
onde tudo era novidade e incitava um certo medo dentro de mim. O novo traz consigo dúvidas, incertezas 
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que com o tempo passam a ser esclarecidas e sanadas. E isso representa o melhor de tudo, somos feitos 
para superar dificuldades e vencer. [Grifo meu] . Durante a realização do estágio foi possível desenvolver 
meu planejamento na totalidade dois dias e, por conseguinte, o projeto de produzir um livro de poesias. 
Desde o início do ano letivo fui preparando os alunos e oferecendo várias poesias de autores conhecidos 
para despertar neles a vontade de criar. O trabalho com canções também foi bastante significativo para a 
classe além do fato de que podia utilizar conjuntamente para as duas turmas com as quais lecionei. 
Acompanhei e senti o crescimento de algumas crianças com dificuldades bem de perto e foi gratificante 
para mim ajudá-las no processo de aquisição do conhecimento e ver os progressos obtidos ao longo do 
período letivo. Fiz, com certeza, muitas amizades no período de estágio, as quais levarei comigo nessa 
trajetória de educadora que está recém iniciando. Estou plenamente convicta, por tudo que vivenciei, de 
que este é o caminho certo e que posso colaborar pela melhoria da educação, na medida em que refletir 
a minha prática, aprimorar meus conhecimentos e cultivar dentro de mim o desejo de conhecer para 
transformar. [Grifo meu] (Ad., Acadêmica do Curso de Pedagogia Habilitação Séries Iniciais e Matérias 
Pedagógicas para o 2 grau, autobiografia 04). 

As lembranças da escola se misturam com as significações construídas em 

relação a sua escolha profissional se fundindo e ressignificando-se, porque a aluna Ad. 

tinha muita curiosidade e expectativas construídas sobre a escola, mas elas foram 

progressivamente sendo substituídas por um desencanto representado pela sua 

professora quando ela, no seu primeiro dia de aula, passou alguns pontilhados e linhas 

no quadro e pediu que a aluna Ad. e as demais crianças preenchessem. Para ela foi uma 

decepção porque esperava que no seu primeiro dia de aula fosse aprender a ler e a 

escrever, mas pelo menos estava feliz por ter podido freqüentar a escola. 

Em relação aos seus processos de formação construídos no curso de Pedagogia, 

destaca que já no primeiro e segundo semestres retomou à creche em que havia 

estagiado pelo CIEE - Centro de Integração Escola Empresa, desenvolvendo trabalho 

com o berçário três vezes por semana. Ela optou por ficar com os bebês e "adorou 

cuidar dos mesmos nos seus primeiros meses de vida e de reconhecimento do mundo". 

Dessa forma, afirma que conseguiu ter um bom desempenho em todas as provas e 

trabalhos do curso, embora lamente não ter conseguido a aprovação para projetos de 

pesquisa e monitoria, pois a sua classificação sempre ficava abaixo do número de vagas 

disponíveis. 

Nessa busca de conseguir estabelecer uma relação teoria e prática em uma boa 

parte da sua graduação, através dos estágios desenvolvidos via CIEE, foi aprovada no 

ano de 1998, paralelamente ao curso de Pedagogia, para exercer a função de professora 

numa classe de 2a e 3a séries em uma escola municipal de Itaara. Lembro-me o dia da 

orientação em que aluna Ad. me contou a respeito da sua aprovação no concurso 

público de Itaara: 

Era o meu primeiro encontro com o grupo de 24 estagiárias que eu teria para orientar no segundo 
semestre de 1998. Lembro-me que cada aluna ia relatando sobre as escolas onde iriam realizar os seus 



106 

estágios até que chegou a vez das alunas A e Ad. Ambas queriam realizar o seu estágio em ltaara, a 
primeira porque possuía contrato como o CIEE, e não poderia rompê-lo, pois necessitava do salário para 
sustentar os seus estudos. A segunda aluna tinha sido aprovada no concurso público em ltaara e não 
poderia perder essa nomeação. O grupo de estagiárias era significativo, mas aceitei o desafio de orientá
las no município de ltaara. (Reflexões registradas no meu diário de campo no ano de 1998). 

Em seu relato autobiográfico, Ad. conta ter sido muito bem recebida por toda a 

comunidade escolar, podendo desenvolver uma prática docente voltada para a liberdade 

de expressão, a criticidade e a autonomia. Aspectos esses que pude observar não só nas 

orientações semanais, nos grupos de estudos, nos seus planejamentos e reflexões no 

diário de aula, mas também em sua prática docente que buscava acima de tudo 

oportunizar a participação e o desenvolvimento da reflexão. Conforme aponta CUNHA 

(1999, p.71) "parece conseqüência natural para o professor que tem boa relação com os 

alunos, preocupar-se com os métodos de aprendizagem e procurar formas dialógicas de 

interação". 

A Prática de Ensino foi um momento muito significativo na história da vida da 

aluna Ad, porque ela conseguiu desenvolver um trabalho que teve apoio de toda a 

comunidade escolar. Essa satisfação pode ser observada nas suas reflexões registradas 

sobre o seu diário de aula: 

Estou feliz com a minha Prática de Ensino, principalmente porque o projeto do livro de poesias pôde ser 
construído através da participação efetiva das crianças. Foi um trabalho envolvente, mas apaixonante 
porque via a cada dia o quanto às crianças iam crescendo e possuindo a confiança e a autonomia 
necessárias para escrever, para cantar e estudar. Estou convicta de que concretizei o meu maior sonho: 
ser professora. (Aluna Ad., do Curso de Pedagogia Habilitação Séries Iniciais e Matérias Pedagógicas 
para o segundo grau, reflexões sobre o diário de aula, 1998). 

Nesse mesmo dia, a aluna Ad. construiu o seguinte desenho em seu diário de 

aula: 

FIGURA 7- Realização na escolha profissional 
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Elaborei esse desenho por acreditar que devemos apostar na esperança, em caminhos onde os desafios 
façam parte e conhecer as implicações sobre as opções realizadas, porque estou convicta, por tudo que 
eu vivenciei, de que este é o caminho certo, podendo contribuir para a instauração de novas significações 
em relação à carreira docente. (Aluna Ad., do Curso de Pedagogia Habilitação Séri es Iniciais e Matérias 
Pedagógicas para o Segundo Grau, desenho construído sobre o seu diário de aula, 1998). 

Assim como as registradas em outros depoimentos, as significações imaginárias 

instituintes construídas pela aluna Ad., em relação a sua história de vida, mais 

precisamente a uma escolha profissional pautada na reflexão, fornecem elementos para 

que se possa repensar, inclusive, o próprio significado da profissão professor, pois 

conforme aponta NÓVOA (1995, p.31), "grande parte do potencial cultural (e mesmo 

técnico e científico) das sociedades contemporâneas está concentrado nas escolas. Não 

podemos continuar a desprezá-lo e a menorizar as capacidades de desenvolvimento dos 

professores. O projecto de uma autonomia profissional, exigente e responsável, pode 

recriar a profissão professor e preparar um novo ciclo na história das escolas e dos seus 

actores". Dessa forma, compartilho com as colocações de NÓVOA (1995), quando ele 

reafirma que a escola constitui-se num espaço que poderá cumprir o papel de pensar o 

futuro, desde que os professores comecem a apostar mais em si mesmos, fortalecerem o 

seu imaginário radical e conseqüentemente a sua capacidade de reflexão em relação a si 

mesmos e aos outros. 

5.2.3 As professoras 

No momento em que nos propomos a escolher algo em nossas vidas ficam 

presentes as indecisões, as dúvidas, as certezas e as esperanças em decidir pela melhor 

opção. Remeto a estas sensações porque elas também fazem ou fizeram parte de 

inúmeros jovens no momento da conclusão do Ensino Médio ou mesmo no Ensino 

Fundamental ao buscar um caminho profissional. 

O processo de escolha de uma profissão traduz a busca por uma direção, um 

caminho ou trajetórias que possam viabilizar objetivos passíveis inclusive de serem 

redimensionados com o passar dos anos . No Brasil de hoje, o que se observa, segundo 

CASTRO (2000, p.197), é que " ... basta tentar encontrar um emprego, sem o 1° grau, 

nem pensar em carteira assinada; sem o 2° grau, nem pensar em bom emprego". A 

busca pela escolaridade tem sido uma tônica entre muitos jovens brasileiros que, 
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sentindo a exigência do mercado de trabalho, retornam, ou, na mawna das vezes, 

ingressam em uma escola ou em programas de alfabetização para poderem aprender a 

ler e a escrever. 

Poder chegar a uma universidade tem sido o sonho de milhares de alunos de 

Ensino Médio, que enfrentam verdadeiras maratonas em Instituições de Ensino Superior 

Públicas ou Privadas para poderem ter acesso a um curso de graduação que os 

profissionalize e os qualifique melhor para as exigências do mercado de trabalho. 

Poucos, no entanto, conseguem sucesso. E instala-se o desencanto, muitas vezes 

explicado pelas falhas da educação básica. 

E, com efeito, há muitas falhas nesse nível, a começar pela manutenção de um 

ideário pedagógico ancorado em pressupostos, tais como a incapacidade dos alunos para 

aprender ou o estilo superficial de ensino assumido pelos professores. 

A habitual responsabilização do professor ou da professora que vimos assistindo 

nos últimos anos, não será por certo totalmente descabida, embora lhes caiba parte 

mínima, face às vicissitudes de sua formação, entregue na maioria deprimente dos casos 

a iniciativas privadas de escassa competência e seriedade. 

Mas será o processo formador o principal responsável desse despreparo dos 

professores? Que outros fatores poderão influenciar ou estarão influenciando seus 

desempenhos? E aquele professor preocupado com seu fazer, envolvido intelectual e 

afetivamente com seus alunos? Como chegou a isto? O que o levou a eleger sua 

profissão, a exercê-la com amor e nela continuar? 

Essas perguntas foram por mim colocadas no início da investigação e me 

levaram a tentar me aproximar da rede de relações entre lembranças da escola, escolha e 

processo de formação profissional que constituem as histórias de vida das professoras 

sujeitos desta pesquisa. 

O caminho buscado foi o das lembranças e da reflexão sobre elas, pois segundo 

SOUZA (1998, p. 35) "investigar a memória de professoras e professores sobre seus 

primeiros tempos na escola constitui numa tentativa de captar semelhanças e diferenças 

nos seus estudos de rememoração". 

Quando foi proposto ao grupo de professores municipais que refletissem sobre 

as lembranças que possuíam a respeito da sua escolha profissional, suas autobiografias e 

entrevistas revelaram a experiência dessa escolha pautada em significações sociaiS 
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construídas ao longo de suas trajetórias de vida onde há uma tensão entre uma escolha 

profissional embasada ou não na reflexão. A segunda opção pode enfraquecer " uma 

escolha profissional que leva em conta as possibilidades concretas de realização 

profissional" ( BRUSCHINI, 1981,p.72). 

. A opção pelo Magistério deve ser percebida como um longo processo de 

socialização que vai definindo, tanto no espaço público como no espaço privado, 

posições que tanto o gênero feminino como o masculino devem ocupar. A leitura do 

relato autobiográfico da professora R., contribui nesse sentido: 

Não consegui lembrar de nada sobre a escola, mas sim sobre a professora. Ela era rígida e exigia muito 
estudo de todos nós. A escolha pelo Magistério se deu aos 6 anos de idade, ainda menina. Durante as 
brincadeiras com muitas amigas, mais ou menos da mesma idade, nós representávamos uma sala de 
aula, onde sempre eu era a professora. Essa idéia cresceu junto comigo. Aos 14 anos, comecei a 
freqüentar uma Escola Particular de Datilografia, junto à qual funcionavam cinco turmas de 1 a a Sa séries 
Currículo por Atividade. No decorrer do tempo, fiz amizade com a diretora da referida Escola, sendo mais 
tarde convidada a trabalhar, quando iniciei um trabalho voluntário com 1 a série que se estendeu por mais 
de 3 anos. Quando ingressei no 2° grau, optei pelo curso Normal, hoje Magistério. Em 3 anos conclui o 2° 
grau. Após, tentei vestibular para Pedagogia, nesse meio tempo prestava serviço voluntário para a 
comunidade de uma Igreja Católica, dando aula de Datilografia e ensinando bordados, tricot e crochê 
para as meninas das famílias da referida comunidade. (R., professora municipal, 15 anos de experiência 
profissional, autobiografia 03) 

É neste processo de socialização que notamos as crianças até os seis anos de 

idade, de um modo geral, realizarem dramatizações embasadas em jogos lúdicos de 

imitação. Nesse período, os familiares e professores podem perceber, com certa 

continuidade, as crianças brincarem de vestir roupas diversas, imitarem as profissões 

dos seus pais, maquiarem-se como a mãe, adotarem comportamentos característicos de 

pessoas que freqüentam a sua família, situações cotidianas em que as crianças vivem um 

constante processo de representarem, através do uso da imaginação, papéis sociais tanto 

masculinos e femininos. 

É neste processo de ressignificações constantes a respeito dos papéis sociais que 

as crianças vão se construindo como seres humanos. Mas, infelizmente, ainda encontro 

não só em sala de aula, mas também em muitas farrn1ias preconceitos em relação a este 

período encantador que as crianças experimentam. Muitos pais acabam olhando com 

preocupação quando uma menina veste-se de menino e vice-versa. São processos de 

socialização que mudam de uma cultura para outra, em que crianças, muitas vezes são 

impedidas de brincar por causa dos valores, dos medos e das sanções proferidas pelos 

adultos. 
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Com o passar do tempo, as brincadeiras de imaginação e representação de papéis 

sociais vão tornando-se menos freqüentes e a criança começa a abarcar as significações 

instituídas sobre o que significa ser uma menina ou um menino e sobre os papéis 

sociais, previamente definidos, para ambos exercerem na sociedade. Mas a fase de 

representação de diversos papéis sociais constitui-se de formas naturais de ser criança 

que poderão garantir, num futuro próximo, a alegria de ser como se é e saber escolher 

uma profissão que realmente deseja exercer. E não escolher uma profissão em função 

dos estigmas e preconceitos legitimados sobre o que significa uma profissão para o 

gênero masculino ou feminino; escolher uma profissão para agradar os pais; escolher 

uma profissão por estar na moda. Por várias dessas razões, muitos jovens são impelidos 

a uma escolha profissional que não respeita a sua autonomia. 

Em relação à temática investigada, noto que ser professora constituía-se numa 

opção que acabava por abarcar características consideradas tipicamente femininas como 

a docilidade, a paciência, a fragilidade e vinculava também o exercício do Magistério à 

questão da maternidade. O ser professora também apresenta significações míticas em 

que se acredita que ela possa conciliar a família com o exercício profissional, embora 

saibamos que isto não corresponde a uma realidade porque o grande contingente 

feminino necessita trabalhar, inclusive três turnos, para poder sustentar sua fami1ia. 

Então, passo a acreditar que a existência de um número significativo de 

mulheres que optam pela profissão de professora não pode ser compreendida através de 

mitos construídos, como o acima mencionado, para explicar esta opção. É necessário 

levar em conta, em relação à escolha profissional, o processo de socialização por que 

cada um de nós passa na sociedade brasileira, tanto no domínio público como no 

privado; as significações sociais instituídas e instituintes construídas ao longo do 

exercício do Magistério e, por fim, a autonomia e a heteronomia que cada ser humano 

possui no momento de definir a sua escolha profissional. 

Quando a professora R. relata, na sua autobiografia, que representava em suas 

brincadeiras a profissão de professora, conforme aponta PINTO; MIORANDO (2000, 

p.224), " ... muito mais do que um entretenimento infantil havia uma reprodução de um 

modelo de professora, de um modelo de mulher". 

É possível também considerar que somos, continuamente, impelidos pela tensão 

instituído/instituinte de produzirmos e reproduzirmos significações que vão auxiliar na 
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formação de imagens que podem fortalecer tanto o imaginário instituído quanto o 

instituinte. Então, a professora R. produziu significações imaginárias nas quais, através 

das brincadeiras infantis, criou uma sala de aula imaginária onde se configurava como a 

professora. 

A entrevista realizada com a professora R. contribui, a esta análise, no momento 

em que ela amplia um pouco mais a discussão a respeito da sua escolha profissional e 

das idéias anteriormente apresentadas. 

Escolhi ser professora porque eu queria ser desde criança professora, porque tive professores carinhosos 
comigo e que me ensinavam com muita dedicação. Em especial a professora da primeira série. Quando 
saia da aula queria logo me reunir com as minhas amigas para brincar de escola. Gostava de imitar a 
professora: a maneira como ela ensinava, a forma como tratava os alunos, a forma como escrevia no 
quadro e como ela se comportava em sala de aula. Brinquei muito na minha infância, mas jamais esqueci 
da sala de aula que construímos para dar aulas. Com as brincadeiras de escola, eu também aprendia 
muito. Em relação aos processos de formação, destaco o conhecimento recebido na escola e na família 
através do hábito do estudo e da literatura. Os meus pais foram também os meus grandes professores. 
Entendo que a ação do professor deve procurar a reflexão dos seus atos através dos princípios éticos que 
regem o exercício do Magistério. Se cada professor levasse em conta estes aspectos, muitas formas 
errôneas de ensinar não fariam mais parte do cotidiano escolar. Procuro, nas minhas aulas, nestes 11 
anos e 5 meses de exercício de Magistério, buscar construir as mais variadas formas de ensinar que 
englobem jogos e exercícios diversificados. Com isto, estou muito satisfeita com o meu trabalho e quero 
continuar exercendo-o por longos anos (R. professora municipal, 11 anos e 5 meses de exercício 
profissional, entrevista nº 13). 

É nesse contexto que as brincadeiras de infância como professora também estão 

sendo construídas através das significações que as crianças possuíam em relação as suas 

professoras. Professoras com a vara na mão, professoras carinhosas, professoras que 

ensinam, professoras que gritam. São estas personagens imaginárias que fazem parte do 

imaginário infantil sobre a escola e que irão, de certa forma, repercutir nas escolhas 

profissionais a serem feitas e no exercício profissional. Também vale assinalar a 

influência do contexto familiar: "meus pais também foram meus grandes professores", 

diz R. 

A entrevista da professora R. apresenta significações a respeito da escolha 

profissional, no momento em que relata que, em função da experiência positiva com os 

professores, em especial a sua professora de primeira série, sentia-se estimulada ao 

chegar em casa a ir brincar de professora. As atitudes tomadas pela sua professora de 

primeira série eram representadas por ela nas brincadeiras. Sendo assim, destaco o 

quanto é significativo buscar uma aproximação das histórias de vida, tanto de quem 

ensina quanto de quem aprende, para que se possa visualizar o quanto é rico e 

complexo o ato de formar professores, pensando que estes já construíram significações 

sobre a docência durante o seu processo de socialização. 
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Formar professores não se resume ao ato de somente ministrar conhecimentos 

técnicos em uma sala de aula. Concebo a formação de professores como um processo 

em que se envolve o eu pessoal e o eu profissional do professor, do aluno e da família 

da qual ele é oriundo. É um processo que envolve amor, paixão, desejo, criatividade, 

busca, dor, separação, crescimento, modificação, escolha, falta. Momentos complexos e 

dinâmicos, que tomam o processo ensino/aprendizagem uma tensão contínua entre o 

instituído e o instituinte, pressupõem, de um modo geral, humildade em reconhecer os 

limites tênues a respeito do conhecer e do desconhecer. Também é precioso, nestes 

processos de formação, existir um comprometimento entre professores e alunos de irem 

refletindo continuamente sobre a concepção que ainda persiste em relação ao 

conhecimento. 

A professora R. também registra que imitava a sua professora da primeira série 

porque ela era carinhosa e dedicada com seus alunos. Esta pesquisa, em relação às 

lembranças da escola, mostrou comportamentos diversos dos sujeitos: as significações 

sociais construídas através das lembranças de professoras atenciosas e comprometidas 

com o aprendizado dos seus alunos configuram-se como estímulo para que as alunas 

sejam professoras, assim como a existência de significações sociais construídas através 

das lembranças de professoras autoritárias, impiedosas e rígidas em relação ao processo 

ensino-aprendizagem e à relação professor-aluno tomam-se significações instituídas do 

que não se deseja ser num futuro próximo como professora e ser humano. 

Considero oportuno trazer a transcrição de um relato da professora municipal R., 

sobre a qual escrevi no meu diário de campo: 

Estou na escola municipal onde se realiza a pesquisa e registro um depoimento da professora R. na sala 
de professores da escola: "As crianças são justas em relação aos professores, aqueles que tratam elas 
com carinho e respeito são aqueles que fazem elas terem admiração e respeito. Tem algumas alunas que 
querem ser também professoras em função da maneira carinhosa que ela ensina. Mas aqueles que são 
ríspidos e desmedidos com o tratamento dispensados aos seus alunos sofrem também com a indiferença 
dos mesmos. Eles não perdoam professor que destila ódio nos poros. Por mais utópico e poético que 
pareça, eles procuram nos seus professores a competência, a coerência, a esperança, a autonomia, o 
amor e solidariedade. Valores e atitudes que gostariam de sentir também no seu cotidiano, mas que não 
aceitam os professores extinguirem os mesmos dos seus cotidianos escolares". Após a professora fazer 
este depoimento, os seus colegas demonstram com acenos de cabeça e um profundo silêncio que 
também concordaram com as suas palavras (Depoimento registrado no diário de campo em 07/08/1998) . 

Este depoimento foi, para mim, muito rico e desafiante, principalmente porque a 

força das palavras ditas, repercutiu na escola como um todo; cada um dos professores, 

ficou por momentos contemplativo, silencioso e reflexivo. 
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A docilidade, a fragilidade, a me1gmce, a doação e o gosto por cnanças 

compõem, de certa forma, o imaginário instituído em relação à profissão de professora, 

principalmente do Ensino Fundamental, e por muito tempo esqueceu-se da dimensão da 

competência profissional como um aspecto de relevância no fazer docente. Mas o que 

importa analisar no registro do diário de campo acima, refere-se, não somente, a estas 

características, mas à diferença entre quem exerce o Magistério pelo desejo em ensinar, 

considerando seus alunos como seres humanos e cidadãos, e aquele professor que 

ministra suas aulas sem nenhum comprometimento profissional, a não ser com o 

pagamento do salário no final do mês. É sobre estes fatos que a professora R. chama a 

atenção dos seus colegas para que repensem suas práticas docentes e sintam que os 

alunos conseguem ler muito melhor do que os próprios professores as significações que 

fazem parte do cotidiano de um professor numa escola pública de Ensino Fundamental. 

Nessa leitura reafirmo minhas convicções como educadora e formadora de 

professores, ressaltando o quanto é necessário escolher uma profissão e exercê-la com a 

vibração intensa da vida, com a pulsação do coração, com a força de uma respiração, 

com a coerência e o equilíbrio da natureza. Mas, acredito que nada disso é possível 

sentir quando um ser humano escolhe e exerce uma profissão em função da percepção 

do outro, sem levar em consideração o que realmente deseja. Infelizmente, acredito que 

é essa falta de coerência interna que faz com que muitas jovens escolham o Magistério, 

movidas pelo desejo de exercer uma profissão que garanta a sua sobrevivência, 

excluindo o principal, que é sentir se esta profissão está de acordo com a sua maneira de 

pensar, sentir e agir. 

Outro aspecto que destaco, é que não era uma pessoa de fora da instituição 

escolar falando de impressões sobre o Ensino Fundamental. Era uma reflexão construída 

por R., colega da escola municipal, que foi expor as suas impressões em relação ao 

cotidiano escolar e à necessidade de nele se engajar. Já presenciei nesta e em outras 

escolas que fazer parte do corpo docente não garante o espaço para a exposição de 

idéias, sugestões e intervenções. Mas também observei que ainda persiste, em um 

número significativo de professores que trabalham em escolas e nas Instituições de 

Ensino Superior, o mito de que a solução de problemas terá que vir pela assessoria 

externa e não pela construção na própria comunidade escolar envolvida. 

No caso ora relatado, o depoimento da professora R. aponta também para uma 

conseqüência do processo de reflexão oportunizado pela metodologia desta pesquisa, 
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que permitiu aos envolvidos com ela, ressignificarem suas memórias a partir da 

instauração de espaços para repensar sobre suas lembranças escolares. 

Acredito que parcerias devam ser consolidadas e estimuladas entre as 

instituições formadoras de professoras e a rede de ensino, mas não devem ser percebidas 

como prescrições milagrosas de soluções. As parcerias podem e devem existir, mas não 

antes de a escola conhecer em profundidade sua identidade, suas metas como instituição 

e o contexto no qual está inserida. Reconheço que muitas vezes as intervenções externas 

são chamadas e parcerias são consolidadas para, inclusive, organizar o processo inicial 

de autoconhecimento. Embora cada caso possua sua especificidade, o mais importante a 

considerar, nesse processo, é não partir de idéias pré-concebidas em relação à 

comunidade escolar. É preciso humildade, zelo, respeito e continuidade em todo o 

processo de consolidação e efetivação de parcerias. 

Na busca de aproximações sobre as significações imaginárias instituintes em 

relação à escolha profissional das professoras, destaco a autobiografia da professora 

MGA; através da instauração da reflexão, ela consegue romper com as imagens 

relacionadas à escolha profissional pautada na visão da vocação, conforme pode ser 

observado no relato autobiográfico a seguir: 

Nessa caminhada, tantos foram os professores não esquecidos, tantas foram as diferenças, mas aqueles 
que nos passavam que Magistério não é simplesmente uma profissão, mas um projeto de vida para si e 
para todos que se envolvem nesse processo, esses sempre serão lembrados. Não simplesmente 
ministrar aulas, mas possibi litar o que isso significa na vida de um ser humano. [Grifo meu] 
A escolha pelo Magistério não se deu de um momento para outro, foi algo planejado, constru ído, 
ponderado e, finalmente, conquistado por acreditar que é uma das experiências pessoais e afetivas mais 
ricas, onde professores e alunos devem ter um único objetivo, conquistar e superar-se permanentemente. 
[Grifo meu] 
Minha experiência profissional está sendo construída, cativada, acredito que não se deve rotular como 
experiências, mas como vivências, ora positivas, às vezes conflitantes, que vão nos levando a tecer uma 
grande teia, na busca de ser um educador, aquele educador que sonha, acredita, idealiza e sente a 
emoção diária de estar ali, com esses alunos, tão especiais ... Na escola todo o dia é um grande desafio, 
é um processo constante de estabelecer vínculos afetivos e a partir daí, encontrar outros objetivos de 
vida, de forma significativa, nesse nosso variado e dinâmico repertório de imagens, sons e mundos. É 
levar o jovem, a criança e o adulto a conquistar seu espaço dignamente e ser capaz de mudar esse 
contexto social , político e humano tão conturbado. [Grifo meu] A equipe diretiva procura trabalhar com o 
afetivo e técnico dos professores, é uma tarefa árdua, difícil , fazê-los acreditar. Muitas resistências são 
encontradas no caminho, os rótulos, os descréditos, servem como empecilhos. Mas me baseio, em que é 
preciso ter autonomia pra sonhar, ir além do que é continuamente visto, acreditar no potencial do ser 
humano e, principalmente, levar o professor a não se considerar como superioridade metodológica e 
técnica na sua área, mas estar aberto a novas experiências. Meu colega professor é alguém que precisa 
ser urgentemente motivado, valorizado, desvinculado de impossibilidades aparentes e deixar transparecer 
o vitorioso e lutador que é, situações diárias, desencantos e dificuldades o fizeram amortecer e tornar-se 
apático. É necessário que meus colegas se dêem o direito a palavra, a correr riscos, a estabelecer 
relação de confiança em suas inúmeras capacidades e potencialidades. [Grifo meu] A grande meta é 
buscar um crescimento profissional, melhores condições de vida, ser capaz de atuar na sociedade e ter o 
direito de ler e escrever, mas ir muito além da alfabetização, porém, através dela, serem considerados 
cidadãos atuantes e participantes. A educação, se pudesse ser diferente, deveria ser mais significativa, os 
conteúdos mais adequados à realidade dos alunos, os professores e toda a comunidade escolar deveriam 
ter bem claro, não somente os objetivos a serem desenvolvidos em termos de conhecimentos 
sistematizados, mas objetivos de vida para seus alunos. A avaliação seria concebida de forma 
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diferenciada, que servisse para um meio e não um fim em si mesma. Que os alunos tivessem prazer em 
estar na escola, que a escola não fosse dissociada da realidade, mas que servisse nao somente para 
desenvolver capacidades cognitivas. mas afetivas, sociais, políticas e que instrumentalizassem os alunos, 
para através de sua inserção social, atuassem e fossem construtores de sua própria história, num 
contexto mais social e justo. [Grifo meu] . 
Não questiono a profissão escolhida, mas as condições de trabalho na qual o professor é submetido 
todos os dias. Ser professora é um orgulho na minha vida, mas lamento não poder fazer mais pelas 
crianças. Neste sentido, procuro improvisar, criar situações para superar os obstáculos. (Professora 
Municipal, M.G.A. 18 anos e 4 meses de carreira docente, autobiografia 02) 

A professora municipal M.G.A. relata que, em sua trajetória de vida, foram 

muitos os professores que ela não esqueceu, principalmente daqueles que percebiam que 

o Magistério não era simplesmente uma profissão, mas um projeto de vida para si e para 

todos que são envolvidos nesse processo, salientando que ser professor não significa 

somente ministrar aulas . 

Quanto à sua escolha profissional, ao ser entrevistada, MGA relatou que sua 

primeira opção de vestibular foi para Agronomia, em função da influência familiar, mas 

que justamente a reprovação sofrida então, permitiu que ela refletisse sobre os caminhos 

profissionais que desejava conquistar. Ela não desconsidera que também pode de algum 

modo ter sofrido influência da sua mãe que queria ser professora, mas foi proibida pelo 

seu marido de exercer o Magistério porque tinha a casa e os filhos para cuidar. Então, 

percebendo o desejo que sua mãe possuía em ser professora, poderia ela ter seguido essa 

profissão para dar-lhe alegria. Mas, aprofundando mais a leitura da sua autobiografia 

noto que sua escolha profissional não se sustenta somente num desejo matemo, mas se 

fortalece na medida em que ela começa a questionar e refletir sobre a profissão que 

poderia exercer. 

Retomo a CASTORIADIS (1987), para lembrar que a escolha profissional de 

MGA, construída a partir de longas ponderações se instauraram através do 

fortalecimento do imaginário radical. 

A professora MGA concebe sua escolha profissional como algo muito 

significativo em sua vida, tendo como característica preponderante a superação 

permanente dos obstáculos enfrentados por professores e alunos. Seu relato 

autobiográfico revela a instauração de novas significações em tomo da escolha 

profissional, quando ela percebe que ser professora é um projeto também de vida que 

não se restringe a uma prática docente individualista e fragmentária. Essas percepções 

sobre a opção e o exercício do Magistério faz com que ela não compactue com o 

silenciamento, o isolamento e o individualismo que acabam por exaurir gradativamente 
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o prazer de ensinar e, conforme aponta FONTANA (2000, p.ll9), "minando a 

construção da confiança no outro, como parceiro, dificulta-se também, a construção da 

confiança em nós mesmos, como profissionais, uma vez que a confiança no próprio 

trabalho, uma forma de agir sobre nós mesmos, está geneticamente ligada ao aprender a 

analisar junto com o outro o trabalho produzido, para poder refletir sobre ele 

autonomamente e definir-lhe rumos e nuances". 

O isolamento, a solidão e a perpetuação de práticas individualistas dentro da 

escola fazem com que o professor sinta afetada, num primeiro momento, a confiança em 

si mesmo, bem como acabam por empobrecer a maneira como nos constituímos como 

pessoas e profissionais. É lamentável que, segundo FONTANA (2000, p.119), "nós 

vivenciamos esse empobrecimento, mas nem sempre o reconhecemos". 

Acredito que seja esse desejo de tomar as relações na sua escola mais solidárias 

e fecundas que a professora MGA, procura através da sua prática docente, rompendo 

com os espaços, silêncios e buscando tomar ainda mais acolhedor e fraterno o ambiente 

em sala de aula e entre os professores. ESTEVE (1999) aponta em seu livro que os 

problemas de relacionamento entre os envolvidos na comunidade escolar se configuram 

como um fator preponderante na instalação do mal-estar docente e conseqüente perda 

do entusiasmo e do desejo de ensinar. Consciente disso é que MGA, ocupante de cargo 

importante na equipe diretiva, considera que todo o dia na escola é um grande desafio 

para estabelecer novos vínculos afetivos, encontrar novos objetivos de vida de forma 

significativa nesse nosso variado e dinâmico repertório de imagens, sons e mundos. Ela 

representa seus sentimentos e significados através do seu desenho: 
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FIGURA 8 - Satisfação profissional e pessoal 

• Apegada à base e insegura no alce para o vôo. 

• Rumo à liberdade de expressão 

• Planando .. . já com expressiva experiência. 

• Livre e solto .. . Seguro de si. 

ProF Maria Glaura Antunes Donadel 

Nov/2000 

Essa maneira de perceber seu trabalho de diretora faz com que os professores de 

"sua" escola não demonstrem tanta ansiedade em relação às suas práticas; MGA 

consegue, através de uma interação embasada na afetividade e na solidariedade, 

instaurar segurança, auto-estima e abrir possibilidades para tornar cada professor e 

aluno um catalisador de novas parcerias e interações. Isso se constitui numa tarefa árdua 

e demanda tempo e credibilidade junto ao corpo docente, discente, funcionários e pais 

para que possam ser construídos os fios invisíveis que liguem todos a um projeto 

coletivo de escola. 

A professora MGA, em função de seus 18 anos e 4 meses de exercício 

profissional, refere que muitas resistências são encontradas no dia-a-dia, mas ela 

continua a sonhar, busca ir além e acreditar sempre no potencial de aprendizagem que o 

outro possui. Como enfrentar o individualismo do colega de escola? As agressividades e 
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a ironia daqueles que escondem em palavras rudes, sua fragilidade frente ao processo de 

ensinar? E como proceder com os professores que estão indiferentes frente à escola, aos 

seus alunos e aos seus colegas? 

Acredito que o intento da equipe diretiva de se propor a construir laços afetivos 

e de solidariedade duradouros, já irá possibilitar que a solidão, a baixa auto-estima e a 

indiferença sejam substituídas por sentimentos mais amenos. Ao contrário, se uma 

equipe diretiva não estiver de acordo sobre suas ações e assim tomar-se somente 

representante do poder instituído, fiscalizador e autoritário, o mal-estar docente, que era 

só de alguns professores, pode expandir-se para toda a comunidade. 

Outro aspecto depreendido do relato de MGA: não basta levar o professor a 

adquirir uma superioridade metodológica na qual se constitua como um ser humano 

intocável; é preciso sensibilizá-lo para novas experiências, que o façam desvincular-se 

de impossibilidades aparentes e deixar transparecer o professor autoconfiante que existe 

dentro de cada um de nós. As crenças de MGA confirmam CHARLOT (2000), que ao 

acreditar na capacidade de aprender das crianças aposta na capacidade de mudança 

constante por parte do professor. 

Outro desejo que faz parte desse "imaginário instituinte" da professora MGA, 

segundo CASTORIADIS (1987, p.237) é o desejo de que a escola não fosse dissociada 

da realidade, mas que servisse não somente para desenvolver capacidades cognitivas, 

como também afetivas, sociais, políticas e que instrumentalizassem os alunos para que, 

através da sua inserção social, atuassem e fossem construtores de sua própria história, 

num contexto mais social e justo. 



PROCESSOS DE FORMAÇÃO: PRÁTICA I 

TEORIA & PRÁTICA 

o 
FIGURA 09 - Relação de Teoria e Prática 

FIGURA 1 O - Mito da Prática 



5.3 Processos de formação: prática I teoria & prática 

Para introduzir a discussão desta dimensão da análise, julgo necessário 

apresentar algumas considerações que contextualizam, ao mesmo tempo, o objeto 

principal desta tese, qual seja buscar uma aproximação das significações sociais 

instituídas e instituintes construídas ao longo dos ciclos de vida pessoal e profissional e 

a questão mais ampla da formação do professor na perspectiva da explícita relação 

teoria e prática. 

É importante lembrar que, embora as discussões e as teorizações a respeito dos 

processos de formação de professores em nível superior, tenham adquirido no Brasil 

maior relevância já no início do século XX, foi somente a partir dos anos 70 que a elas 

foi incorporada a formação dos docentes que atuariam nos anos iniciais da 

escolarização. 

E passaram-se quase trinta anos para que os propósitos defendidos pela maioria 

dos educadores brasileiros adquirisse viabilidade a partir da universalização, da 

formação em nível superior para todos os profissionais da educação, através da Lei no 

9.394, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, editada em 20 de dezembro de 

1996, que trouxe também uma nova reforma do ensino, ao estabelecer dois níveis para o 

sistema educacional: Educação Básica abrangendo Educação Infantil, Ensino 

Fundamental, Ensino Médio e Educação Superior - abrangendo Graduação e Pós

Graduação. 

Essa tardia legalização que coloca o país na companhia de outras nações mais 

desenvolvidas, não foi, contudo, obstáculo a que, ao longo dos últimos 20 anos, as 

universidades públicas brasileiras buscassem responder concretamente aos reclames por 

uma educação básica de melhor qualidade. A consciência de sua responsabilidade social 

levou-as a participar desse movimento de qualificação abrindo novas perspectivas e 

ampliando sua atuação nos espaços que lhes cabem institucionalmente: o ensino, de 

Graduação e Pós-Graduação, a pesquisa e a extensão. 

Assim, o movimento nacional dos profissionais da Educação envolvidos com o 

ensino e a crescente atividade de pesquisa na área de formação de professores, levou, no 

final dos anos setenta e início dos anos oitenta, as Faculdades de Educação de algumas 

daquelas universidades públicas, a passarem da discussão aos atos, procedendo à 



121 

implantação, em seus cursos de Pedagogia, das habilitações de Magistério para Séries 

Iniciais, do então ensino de 1° grau e de Magistério para Educação Infantil de crianças 

de O a 6 anos de idade. 

Este verdadeiro "salto para o futuro", foi motivado, de um lado, pela análise das 

propostas de reforma da formação de professores, elaboradas pelo conselheiro Valmir 

Chagas, do Conselho Federal de Educação, mas devem-se, sobretudo, à constatação da 

precariedade do ensino público dispensado nos anos iniciais da escolaridade, 

especialmente nas escolas que acolhiam as populações mais desfavorecidas, 

precariedade esta, que se traduzia em altíssimos níveis de repetência e de evasão. 

Sem desconsiderar os fatores econômicos e sociais igualmente responsáveis por 

tais fracassos, as pesquisas e o trabalho de extensão permitiram diagnosticar o escasso 

preparo dos professores que atuavam naqueles níveis, cuja maciça maioria provinha das 

habilitações profissionalizantes de Magistério de 2° grau. Ao mesmo tempo, perceberam 

os professores formadores, ser insuficiente a formação que os cursos de Pedagogia 

vinham proporcionando aos futuros professores que iriam atuar naquela habilitação. 

Em conseqüência de uma opção política bem refletida e embasada teoricamente 

que provocou sensíveis transformações na cultura institucional das Faculdades de 

Educação, e contribuiu para melhor inter-relação entre Universidade e Sistemas 

Públicos de Ensino, seus cursos de Pedagogia tomaram-se um campo de experiências 

em geral bem sucedidas de formação profissional de professores, em função de projetos 

pedagógicos específicos que objetivam estabelecer no cotidiano do processo educativo a 

efetiva relação teoria-prática, indispensável à formação de qualquer outro profissional 

de nível superior. 

Ao aliar aprendizagem de saberes das diferentes áreas de saber contempladas 

nos currículos dos anos iniciais do processo educacional e saberes pedagógicos, ao 

envolver estudantes na prática de pesquisa e em atividades de extensão, ao preocupar-se 

em expandir sua ação ao âmbito da formação continuada dos professores em exercício, 

os cursos universitários de Pedagogia seguramente trouxeram e continuam trazendo 

uma contribuição fundamental à melhoria da capacitação dos professores da Educação 

Básica do país. 

Esta contribuição vem exatamente ao encontro dos princípios propalados pela 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) e aos objetivos propostos nos 



122 

sucessivos documentos sobre formação de professores para a Educação Básica 

emanados do Ministério da Educação e consubstanciados quase integralmente na 

"Proposta de Diretrizes Curriculares para Formação Inicial de Professores da Educação 

Básica, em Cursos de Nível Superior", discutida, até o momento em que finalizo esta 

tese, no Conselho Nacional de Educação. 

Mas aparentemente, essa contribuição e a convergência entre muitos princípios e 

objetivos, não foram suficientemente fortes para que legisladores e responsáveis 

governamentais pela educação nacional, legitimassem as universidades ou os centros 

universitários como os espaços formadores, por excelência, dos professores da 

Educação Básica. A LDBEN instaurou a figura dos Institutos Superiores de Educação e, 

contrariando o próprio discurso da garantia da unidade da Educação Básica, dentro 

desses foi criada a figura do Curso Normal Superior, distinto das demais licenciaturas, 

encarregado preferencial da formação dos docentes para a Educação Infantil e os anos 

iniciais do Ensino Fundamental. 

Como pesquisadora e professora formadora de professores em um curso de 

Pedagogia de uma universidade pública, compartilho da inquietação dos colegas que 

vêm lutando contra as medidas discriminatórias em relação à formação desses 

professores e às tentativas de desacreditar a formação desenvolvida nas universidades. 

Seria ingênuo, considerando o contexto político-econômico que caracteriza o 

país nos últimos anos, perguntar-se por quê eleger-se um novo espaço institucional de 

formação profissional para os professores. Por isso, não vou deter-me nesta discussão, 

já fortemente documentada15 pelos educadores reunidos nas entidades nacionais como o 

Fórum de Diretores de Faculdades/Centros de Educação das Universidades Públicas 

Brasileiras (FORUMDIR) e a Associação Nacional pela Formação de Profissionais da 

Educação (ANFOPE). 

Caberia, talvez ,no contexto de minha tese, perguntar por que o poder instituído, 

sob o manto protetor de um discurso em prol da qualificação e da valorização do 

Magistério, fortalece no imaginário social as idéias de que formar professores não é 

tarefa complexa, ou de que qualquer tipo de instituição minimamente equipada é capaz 

15 A documentação mencionada foi apresentada, disponibilizada e discutida nas disciplinas vinculadas ao 
PPGEdu!UFRGS intituladas: Seminários Avançados - Formação de Professores no Contexto da 
Contemporaneidade, ministrados pela Prof' Dra Mérion Campos Bordas. 
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de exercê-la com competência, ou, ainda, de que qualquer profissional de nível superior 

pode tomar-se professor ao adquirir algumas "pinceladas" de conhecimento pedagógico. 

Ora, é exatamente o acúmulo de conhecimento na área de Educação que vem 

demonstrando a complexidade, a especificidade da formação do professor-educador; e 

também demonstra a necessidade de urna relação de equilíbrio entre o ensino, a 

pesquisa e a extensão nesse processo formador. 

Ocorre que as principais críticas que os defensores dos Institutos Superiores de 

Educação fazem à formação universitária recaem sobre os currículos dos cursos de 

licenciatura que não configuram, nem possibilitam essa relação equilibrada, 

dispensando urna formação fragmentada, dividida entre saberes específicos de cada 

área, saberes pedagógicos e dissociando teoria e prática. 

As críticas não são descabidas, pois o modelo adotado pela quase totalidade dos 

cursos de licenciatura é ainda o chamado "três mais um", que significa agregar ao 

bacharelado, na área específica, um conjunto empobrecido, aliás de matérias/disciplinas 

pedagógicas, cuja culminância se dá na Prática de Ensino. 

Este modelo instituído há quase meio século, sofreu pequenas modificações em 

função da LDB de 1972, mas infelizmente permanece presente e conforma o 

pensamento dos próprios professores responsáveis pela formação específica, sendo 

ainda poucas as exceções que vêm sendo registradas nos últimos anos. Estranhamente 

não parecem ser relevantes na consideração dos poderes instituídos, corno é o caso da 

nova trajetória dos cursos de Pedagogia desenvolvidos, hoje, não só pela universidades 

públicas, corno por muitas universidades privadas, e voltados para a formação de 

professores como urna de suas principais terrninalidades em nível de graduação. 

A preocupação com tal formação impôs a construção de novas propostas 

curriculares que vão no sentido de quebrar a lógica da fragmentação e da dissociação 

entre teoria e prática. 

Essa "qualidade específica" dos cursos de formação de professores, como 

demonstrado nesta pesquisa, tem sido um atrativo para que cada vez mais estudantes os 

procurem. E no caso daquelas egressas do Magistério de nível médio (Escola Normal) a 

procura, de modo geral, é motivada pela necessidade de aumentarem seu conhecimento, 

de desenvolverem-se corno profissionais mais competentes. 
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Na medida em que as propostas e dispositivos legais hoje na pauta de discussão 

das instituições formadoras e de seus professores acentuam a dimensão da prática como 

essencial à formação do professor "competente", procurarei, na organização e análise 

dos dados obtidos junto às alunas formandas do curso de Pedagogia da UFSM que 

participaram da pesquisa, destacar também essa dimensão, discutindo mms 

aprofundadamente aspectos relacionados à Prática de Ensino como vem sendo 

desenvolvida e vivida na instituição. 

Retomando, no entanto, a noção da complexidade da formação profissional 

inicial e continuada dos professores e o papel da teoria, é necessário restabelecer alguns 

pressupostos básicos em favor da prevalência dessa formação em nível universitário 

para todos os professores que atuarão na Educação Básica. 

Nesse sentido, vale recolocar algumas reflexões sobre a própria instituição 

Universidade e seu papel na sociedade brasileira, tal como se encontra em nossos dias 

para situar a trajetória da formação profissional. 

As Instituições Públicas de Ensino Superior enfrentam um desafio considerável 

que se configura pela disputa do mercado do ensino superior pelas instituições de ensino 

privadas e o constante desmonte do patrimônio público através do pouco investimento 

financeiro pelo poder instituído. Segundo MENEZES (2000, p.5), "compreender esse 

processo em seu caráter global e revertê-lo nas condições brasileiras, mais do que 

condição para a recuperação da universidade pública pode também servir à reconstrução 

das demais instituições ameaçadas". 

Nesse sentido, caso a universidade pública brasileira consiga resistir a este 

processo global de transformações nas instituições, ela poderá ainda se constituir num 

importante espaço para o desenvolvimento da ciência, da educação, da cultura e da 

economia. Mas um passo importante a ser dado para a instauração deste processo é os 

seres humanos que atuam nestas instituições darem-se conta de que a " ... universidade 

não é feita de móveis e imóveis, equipamentos e livros, mas de uma comunidade viva 

que, até por força de ofício, permanentemente pensa e atua" (MENEZES, 2000, p.8) . 

A contribuição daquele autor permite que se compreenda a natureza de uma 

instituição de ensino superior, não restrita a sua dimensão funcional, mas que também 

possuí uma dimensão simbólica, porque, segundo CASTORIADIS (1982, p.142), "tudo 
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o que se nos apresenta, no mundo social-histórico, está indissociavelmente entrelaçado 

com o simbólico. Não que se esgote nele". 

As ações individuais, coletivas, o trabalho, o nascimento, a morte, a vida e os 

inúmeros bens materiais, sociais e culturais fazem parte da sociedade e, segundo 

CASTORIADIS (1982), não existiriam fora de uma rede simbólica de significações 

sociais. 

A universidade possui sua dimensão funcional, por que instituição " ... que foi 

fundada e é mantida por uma sociedade em função de uma convicção geral sobre o seu 

caráter essencial para a vida comunitária ou para o sentido da própria nação" 

(MENEZES, 2000, p.8). E sua dimensão simbólica está construída por símbolos ligados 

aos seus significados legitimados e sancionados na sociedade na qual estamos inseridos. 

É neste sentido que CASTORIADIS (1982) apresenta uma contribuição 

relevante às ciências humanas, quando aponta que o real é inseparável do simbólico. O 

autor aponta que a educação e a produção científica não podem ficar restritas a uma 

visão reducionista da ciência, mas compreender que além da dimensão racional, o ser 

humano é composto por outras, inclusive a simbólica. 

A visão funcionalista, que por muito tempo impregnou a produção científica, 

procurou ignorar o papel do simbolismo dentro das instituições, embora "... é só 

raramente que ela reconhece sua importância - e tende, então, a limitá-la" 

(CASTORIADIS, 1982, p.142). No caso das Instituições de Ensino Superior, elas 

também são formadas por rituais, ricos em detalhes, que se perpetuam de uma geração 

para outra, como, por exemplo, as formaturas, compostas por simbolismos que 

compreendem desde a preparação do protocolo, as cores das togas, os discursos, enfim, 

elementos significativos que não são percebidos como revestimentos neutros, mas sim, 

"... como instrumento, perfeitamente adequado à expressão de um conteúdo 

preexistente, da verdadeira substância de relações sociais ... " (CASTORIADIS, 1982, 

p.143). 

Na análise proposta por CASTORIADIS (1982) referente à relação existente 

entre instituições e simbolismo, é importante considerar que o simbólico é edificado a 

partir das redes simbólicas precedentes utilizando este material para preencher os vazios 

existentes e para dar origem a novas significações. 
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No processo de formação educacional de um indivíduo, que parte dos 

conhecimentos adquiridos na infância, ao ingresso no Ensino Fundamental, Médio e 

conclui no Superior, há significativos ritos, mitos e ressignificações com que ele se 

depara no momento em que caminha rumo a uma profissionalização. A capacidade de 

resistência e a tenacidade tomam-se tão importantes como a habilidade de aprendizado, 

porque, em muitas situações, o que irá determinar o sucesso ou fracasso profissional de 

um aluno é justamente o equilíbrio que estabelece entre os distintos elementos de sua 

formação, proporcionados pelas diferentes instituições escolares pelas quais passou. 

É esta busca de equilíbrio interno que se toma uma constante nos processos de 

formação de um professor, porque existe, dentro de cada ser humano, segundo 

CASTORIADIS (1982), o imaginário radical, capacidade de criação humana que se 

configura na existência da esperança em construir práticas docentes reflexivas que 

contribuam para o fortalecimento dos desejos de aprender/conhecer/inventar e na 

instauração de novas significações sociais. Para que este processo de criação possa ser 

viabilizado, é preciso que em sala de aula seja progressivamente incentivada a reflexão 

em tomo dos mitos existentes sobre o conhecimento e sobre a existência humana. 

Em relação ao conhecimento, um dos mitos que ainda perdura é que este não 

pode ser adquirido por todos. Infelizmente, a escola e os próprios formadores de 

professores acabam por perpetuar o mito de que é necessário possuir habilidades ditas 

"especiais" para que se possa prosseguir nos estudos. Então, estudar, para muitos 

jovens, começa a se configurar numa realidade muito distante deles, começando a ser 

aceito pela maioria o mito de que o processo de aquisição do conhecimento é um 

privilégio de uma determinada classe social, detentora de um capital econômico e 

cultural com características próprias, conforme aponta BOURDIEU (1999). Com as 

dificuldades próprias do processo de aquisição de conhecimentos, os alunos vão 

sentindo-se ineficientes, impróprios, inadequados para estarem dentro de uma sala de 

aula, acabando antes do término do ano letivo, evadindo-se da escola. 

A baixa auto-estima também contribui para que os alunos não dediquem energia 

suficiente para desvelar os processos simbólicos de exclusão social das crianças, mas 

também de jovens e de muitos adultos que, vítimas de processos excludentes, deixam-se 

regular por eles. " Todavia, nas múltiplas tarefas-grandes e pequenas da transformação 

da sociedade-o professor é um de seus agentes necessários e isso, tanto mais, quando ele 

próprio é sabedor desta possibilidade". ( VEIT, 1992,p.90) 
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Acredito que para buscar a superação do mito construído em relação ao 

processo de aquisição de conhecimento, é preciso considerar o aluno, segundo a 

percepção de PERNIGOTTI et al. (1999, p.26): " Independentemente da sua história 

anterior, o aluno tem possibilidades de aprender. Os vários fatores que podem ter 

interferido para que ele não progredisse na escola podem ser superados à medida que se 

dá voz, se dá escuta, se aproveita o que o aluno já construiu e, sobretudo se valoriza a 

sua auto-estima". 

A contribuição do autor leva a admitir a possibilidade de superação do mito 

construído em relação ao conhecimento, desde que se parta da premissa que todo o 

aluno pode aprender, sem que se criem obstáculos pedagógicos embasados, na maioria 

das vezes, no preconceito, na discriminação e na injustiça. PERNIGOTTI ( op. cit) fala 

de crianças, mas suas observações podem ser estendidas ao ensino superior. Aí também 

é preciso que os docentes procurem ouvir o que estudantes pensam, sentem e falam 

sobre os incontáveis e desafiadores processos de construção do conhecimento, 

fortalecendo sua capacidade criadora e a auto-estima. 

Outro mito que destaco e que apresenta relação com os processos de formação se 

refere às significações sociais instituídas construídas sobre a existência e as relações 

humanas. Esse mito se sustenta através da crença de que os seres humanos só poderão 

ser felizes quando a vida está de acordo com os seus planos e quando as pessoas os 

tratam conforme o que eles próprios idealizam. Para poder questionar as significações 

sociais instituídas que o sustentam, é importante não impor condições prévias para a 

felicidade, porque isto constitui em perda de tempo e de energia, levando-nos a desejar 

encaixar-nos e aos outros, nos padrões de perfeição que imaginamos e idealizamos. 

Para a construção de uma trajetória pessoal e profissional embasada na 

competência e no equilíbrio entre as várias dimensões da inteligência humana, é preciso 

que exista o desejo constante de algo que queiramos atingir. Quando estabelecemos 

objetivos e trabalhamos para alcançá-los, nosso interesse pela vida cresce 

progressivamente. E é justamente este aumento significativo da energia vital que nos 

anima e nos fortalece a auto-estima para vencer desafios, para pensar em estratégias 

novas para problemas antigos e para ressignificar sentimentos, imagens, significações e 

as lembranças que, mesmo com o passar dos anos, teimaram em permanecer. 
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Nos processos de formação inicial de um professor, não se pode deixar de 

ensinar o conhecimento articulado com a realidade sócio-cultural na qual as crianças 

estão inseridas, o que supõe: envolver os estudantes de forma integral no ensino, na 

pesquisa e na extensão; desenvolver práticas docentes que levem os alunos ao hábito da 

reflexão e da fundamentação teórica; na criação de oficinas lúdicas que fortaleçam a 

coerência entre a teoria e a prática e no fortalecimento nos(as) futuros(as) 

professores(as) da auto-estima, da capacidade criadora e de sentimentos com a 

solidariedade e humildade. E também se destaca a necessidade de que os(as) alunos(as) 

e futuros(as) professores(as) não esqueçam que, no início da carreira docente, talvez 

apareçam algumas barreiras pelo caminho, nias nada disto deve detê-los(as). Se a auto

estima for realmente fortalecida em prioridade com a competência teórico-prática, 

apresentarão características para persistirem e seguirem em frente. 

A tenacidade e a capacidade de resistência frente aos desafios constituirão 

elementos definidores para conseguirem concretizar os seus objetivos. É neste momento 

que acredito que as dificuldades e o trabalho árduo serão esquecidos, pois foram 

vencidas as tensões existentes entre objetivos I sonhos I frustrações I indecisões I 

infelicidade I realização I felicidade I novos objetivos. 

O que destacaria nos processos de formação de professores para atuarem na 

Educação Básica é a compreensão de que estarão sempre se tomando professores(as). 

Esta é uma profissão que não combina com a acomodação, com a mentira, como o 

cinismo, com a hipocrisia, com a omissão, com a inveja, com a falta de dedicação. 

No momento de início e conclusão de uma graduação, espera-se o respeito da 

sociedade pela opção profissional realizada. Mas acredito que o respeito à profissão de 

professor(a) será gradativamente incorporado quando os próprios formadores de 

professores e as( os) egressas( os) desses cursos instituírem novas significações em 

relação à profissão de professor, uma vez que algumas práticas docentes 

descomprometidas acabam por formar a opinião pública, que desvaloriza o exercício 

profissional do professor. Segundo NÓVOA (1995, p.30), " ... toda a gente conhece um 

ou outro professor que não investe na sua profissão, que não possui as competências 

mínimas, que procura fazer o menos possível". 

Ao destacar tais fatos, NÓVOA (op. cit) lembra-nos de que, muitas vezes, os 

próprios colegas de profissão acabam sendo solidários e complacentes com a 
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incompetência e a negligência do seu colega de classe; os diretores optam por não tomar 

atitudes que poderiam ser percebidas como autoritárias e desmedidas pelas falhas 

apresentadas; os sindicatos por vezes acabam por defenderem indiscriminadamente os 

direitos de todos. São posturas que encobrem a falta de habilidade profissional, 

permitindo a instauração de significações instituídas que também fortalecem a imagem 

de desprestígio profissional. Nesse sentido, NÓVOA (1995, p.30) considera de que seja 

" ... fundamental dotar a profissão dos mecanismos de seleção e de diferenciação, que 

permitam basear a carreira docente no mérito e na qualidade". 

As questões levantadas pelo autor reforçam a percepção de não ser mais 

possível que a educação esteja sendo sempre lembrada pelos maus professores, pelas 

práticas docentes que não dão certo, pelos professores autoritários e ignorantes da 

complexidade humana e pelos descomprometidos. Parece que nivelamos a profissão de 

professor pelo que existe de ruim e perverso, esquecendo " ... o mérito e a qualidade" 

(NÓVOA, op. cit, p.30) de muitos professores que ensinam de forma criativa e 

dinâmica, observando os preceitos da ética e do comprometimento profissional. 

É preciso que o professor construa um espaço e possibilidades de 

desenvolvimento de uma trajetória profissional e pessoal que "( ... ) crie as condições 

para que cada um defina os ritmos e os percursos da sua carreira e para que o conjunto 

dos professores projecte o futuro desta profissão, que parece conquistar, neste final de 

século, novas energias e fontes de prestígio" (NÓVOA, op. cit, p.30). A profissão não se 

resume a aplicar conhecimentos técnicos de forma linear, mas presume-se que a ação 

docente seja solidária, crítica, competente, vibrante, ética e comprometida em realmente 

ensinar. Não é um exercício fácil, pois ser professor é, principalmente uma conquista 

diária e permanente. 

Ser professor( a), não é algo idealizado, mas conquistado. Por isso, nos processos 

de formação de um professor para atuar no Ensino Fundamental, devem ser 

oportunizados espaços embasados na tríade reflexão/prática/reflexão de modo a 

exercitar-se constantemente a relação teoria-prática na consideração da tarefa de ensinar 

e das possibilidades do aprender presentes nas crianças. É justamente neste poder 

incontrolável, inesperado, que interrompe qualquer expectativa preconcebida sobre a 

infância, segundo LAROSA (1999), que reside o genne do inédito. 
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Acredito que os processos de formação devam fortalecer também a criação de 

novas significações que fortaleçam o ânimo necessário para que as professoras em 

início de carreira sigam em frente ao depararem-se com a falta de esperança, com 

mentiras, com jogos de cinismo e poder e se for possível, não façam parte do grupo de 

profissionais que não merecem nem ao menos ser denominados de humanos. 

A presença do professor experiente e teoricamente capacitado nos processos de 

formação é significativa porque é ele quem decidirá, na maioria das vezes, pelas opções 

teóricas e metodológicas a serem construídas e aplicadas no cotidiano escolar. Isto 

porque, como salienta GIESTA (2000, p.l) "( ... ) o professor é um profissional muito 

pouco preocupado em esclarecer para si, ou para os outros, as razões das suas escolhas 

pedagógicas, tanto daquelas que levam ao sucesso, quanto das que não têm resultados 

positivos na aprendizagem do aluno". 

GIESTA ( op. cit) salienta que os professores realizam escolhas em sala de aula, 

em relação ao processo de ensino-aprendizagem dos seus alunos, mas, na maioria das 

vezes, não possuem o hábito de justificar teoricamente os processos de formação 

adotados, inexistindo registro das práticas docentes que realmente contribuem para o 

aprendizado e a reflexão dos alunos e das outras que não os favorecem. Essa 

constatação, entre outros fatores, auxiliou na escolha da metodologia adotada nesta 

pesquisa, porque, a escrita das autobiografias pelas alunas e pelos professores e, 

também as reflexões sobre os diários de aula, realizadas pelas alunas, constituíram-se 

em importante referencial sobre os modos de atuar e sobre o papel da memória docente 

na determinação dos mesmos. 

Detendo-me sobre tais depoimentos - e em função de minha própria atuação 

como professora formadora - fui levada a refletir sobre os momentos mais revelados 

daquilo que as futuras professoras construíram ou instituíram sobre o fazer docente, ou 

seja, a experiência da Prática de Ensino. Nesta direção, busquei refletir sobre os 

princípios que sustentam os currículos de formação, sintetizando algumas observações 

oriundas da prática profissional e dos aportes de estudos e pesquisas. 

É perceptível que os cursos de formação de professores vinculados às 

Instituições de Ensino Superior necessitam repensar seus currículos, principalmente no 

que se refere à disposição e ao enfoque que é dado no curso, concentrando-se as 
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disciplinas de Fundamentos da Educação até o quarto semestre e as metodologias, 

incluindo a Prática de Ensino, a partir do quinto semestre. 

Encaminhamentos e produções teóricas na perspectiva do currículo, abordando a 

situação, têm sido produzidos constantemente, no país. Um bom exemplo me parece 

estar contido no artigo de Sll., V A (2000), no qual a autora aborda a problemática 

referente à Prática de Ensino nos currículos de formação de professores, principalmente 

por esta disciplina configurar-se como um espaço de formação desprovido de uma 

teorização consistente, impossibilitando e dificultando que os alunos repensem a 

realidade escolar através de um olhar crítico e reflexivo. 

Sll., V A ( op. cit) aponta a permanência do conjunto de práticas constituídas de 

"observação - participação - regência", como um modelo utilizado na disciplina de 

Prática de Ensino, a qual necessita de uma fundamentação teórica consistente para que 

os alunos possam ultrapassar os limites das críticas pessoais e avançar para uma 

compreensão mais crítica e fundamentada da relação ensino-aprendizagem. Minha 

percepção é de que a disciplina Prática de Ensino pode constituir-se numa possibilidade 

de diálogo com os mais variados grupos sociais existentes na sociedade, além de 

possibilitar o exercício da reflexão crítica. 

Mas como estabelecer esse diálogo? Parece-me que precisamos, na condição de 

formadores de professores, estabelecer o diálogo conosco e refletirmos sobre a 

concepção que possuímos de professor, currículo e processos de formação. Seria 

necessário estabelecermos este momento de questionamento a fim de criarmos 

estratégias para promover as mudanças curriculares necessárias e repensarmos o 

processo ensino-aprendizagem, visto como uma relação dialógica entre aluno e 

professor. Seria imprescindível exercitarmos o pensamento de FREIRE (1999, p.26): 

Quando vivemos a autenticidade exigida pela prática de 
ensinar-aprender participamos de uma experiência total, 
diretiva, política, ideológica, gnosiológica, pedagógica, 
estética e ética, em que a boniteza deve achar-se de mão 
dadas com a decência e com a serenidade. 

Só o exercício comprometido eticamente com o exercício da profissão de 

professor é capaz de permitir que os anos não eliminem a fecundidade da rebeldia de 

ensinar, a esperança em acreditar na capacidade de ensinar e aprender do outro e a 

vontade progressiva de conhecer. A força criadora de cada ser humano constitui-se na 
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possibilidade de instauração de uma prática docente que busque a emancipação, a 

autonomia, a reflexão e a criação. Valho-me novamente de FREIRE ( op. cit , p.27) 

afirma que " ... quanto mais criticamente se exerça a capacidade de aprender, tanto mais 

se constrói e desenvolve o que venho chamando curiosidade epistemológica, sem a qual 

não alcançamos o conhecimento cabal do objeto". 

Nessa perspectiva a Prática de Ensino não pode ser percebida somente como 

sendo o local da prática docente, mas sim o locus preferencial da relação prática-teoria

prática. É a sucessão de sucessões de processos reflexivos que deve permear a 

intervenção docente em sala de aula. SILVA (op. cit) afirma que, ao invés de disfarçar 

formas de "observação-participação e regência", a referida disciplina deve ser o ponto 

de encontro de projetos de pesquisa, de ensino e de extensão comprometidos com a 

transformação social, os quais tenham como objetivos a emancipação e a autonomia, 

tomando os alunos sensíveis ao exercício profissional vinculado à pesquisa e à 

extensão. 

Longe de querer impor um modelo para a disciplina Prática de Ensino, proponho 

refletir sobre aspectos que podem contribuir para a implantação de um processo de 

formação que se constitua também num exercício de cidadania. Conforme aponta 

FREIRE (op. cit, p.43), "( ... ), na formação permanente dos professores, o momento 

fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática". 

Outro aspecto que necessita ser repensado, em relação à disciplina Prática de 

Ensino, é a forma como é percebida pelos próprios formadores de professores, que 

muitas vezes a concebem como uma disciplina "prática por excelência", esquecendo-se 

de que de uma ação docente reflexiva depende de um arcabouço teórico que lhe dê 

sustentação. Os atos de planejar e ensinar estão intimamente ligados à capacidade de 

fundamentação e argumentação teórica, distantes, portanto, da fragmentação da relação 

teoria-prática ainda tão corrente nos cursos de formação. 

Na consideração de uma Prática de Ensino reflexiva realmente produtora de 

novos significados, importa incluir a presença de fatores estabelecidos em função das 

trajetórias pessoais e profissionais dos alunos, e, também, de professores em exercício. 

Incorporar essa consideração aos conhecimentos acadêmicos acumulados 

durante seu próprio processo formador, seria, na minha opinião, um diferencial básico 

para determinar a real competência de um professor formador, mas também daqueles 
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que se ocupam da escolaridade inicial, ou seJa, daqueles professores que estamos 

formando em nível superior. 

A preocupação em considerar o conjunto desses elementos como constituidores 

dos processos de formação inicial ou continuada dos participantes de meu estudo, 

presente desde a fase do Projeto Integrado já referido, determinou a escolha 

metodológica caracterizada pelo retorno à memória docente e pela reflexão 

sistematizada dos significados construídos sobre ser professor ao longo de sua trajetória 

profissional. 

Esse caminho possibilitou-me rever os pontos mais significativos do processo de 

"fazer-se professor" e o papel da instituição formadora nesse processo. É o que passo a 

apresentar, iniciando pelos dados trazidos pelo grupo das alunas formandas do curso de 

Pedagogia. 

5.3.1. As alunas 

Um primeiro depoimento selecionado é instigante porque trata justamente das 

marcas deixadas na aluna pelo desempenho de dois professores. 

Quando penso no meu primeiro dia de aula, a memória de minha mãe me arrumando, eu já havia olhado 
a mochila umas dez vezes. A escola era longe, não consigo lembrar como cheguei lá, foi o meu pai que 
me levou lá, eu estudava à tarde. Cheguei e a escola me pareceu uma coisa enorme, assustadora, com 
um monte de gente diferente. Lembro-me que o pai não demorou muito comigo, tinha que voltar para o 
trabalho, me deu um beijo e me deixou sozinha, fiquei com uma vontade de chorar e pedir a "mãe". Não 
lembro de nada que tenha feito em sala de aula, só lembro do que mencionei anteriormente, acredito que 
isso aconteceu pelo tato de eu não ter feito a pré-escola. Minha primeira professora. Ah, como era meiga 
e carinhosa, se chamava M. , era baixa e meio gordinha, tinha um olhar compreensivo que acalmava 
nossos ânimos. Ensinava com uma paciência enorme, tinha uma dedicação conosco, exigia respeito e 
nos respeitava, era bem nova, com uns 20 anos. Lembro-me que adorava quando havia uma atividade 
extra para eu almoçar na sua casa. Quando penso nela, lembro-me que, quando criança, queria ser igual 
a ela, "ser professora" e neste momento tudo que espero é ser competente como a minha fabulosa 
professora de primeira série. [Grito meu]. Sinto saudades do tempo em que se fazia testa toda sexta-feira 
na casa do professor mais bagunceiro. Ocorreu um tato interessante: toda a turma estava mal em 
Matemática e, no meio de uma testa, perguntamos se ele ganhasse uma caixa de cerveja a turma 
passaria. Não sei se por coincidência ou não, todos passaram. (A., acadêmica do curso de Pedagogia 
Habilitação Séries Iniciais e Matérias Pedagógicas para o Segundo Grau, autobiografia 20). 

A pnme1ra professora de A. tornou-se um exemplo em sua memória, 

repercutindo na sua escolha profissional, anos mais tarde. Ao mesmo tempo, embora 

relembre o sucedido em relação ao seu professor de Matemática "bagunceiro", do 2° 

grau, que sintetiza em sua memória sua passagem por essa etapa, isto não parece tê-la 
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influenciado na escolha profissional e em sua trajetória de formação, marcada por 

dificuldades familiares e o desafio da sobrevivência pessoal. 

Sua mãe adoeceu e todas as suas esperanças em fazer um cursinho pré-vestibular 

foram, progressivamente, se esvaindo quando ela precisou trabalhar o dia todo. Com a 

insistência de amigas, realizou o vestibular para a Pedagogia Habilitação Séries Iniciais 

e Matérias Pedagógicas para o Segundo Grau, somente com o embasamento teórico 

obtido no Ensino Fundamental, e conseguiu ingressar em uma universidade pública. E 

esses aspectos podem ser lidos na continuação do seu relato autobiográfico: 

Quando vim fazer o vestibular, foi mais por insistência de algumas amigas. Minha família não possui 
condições de me sustentar em uma faculdade particular. Havia terminado o 2° grau há mais ou menos 
uns 3 anos. Bem na época que eu iria fazer um curso pré-vestibular, minha mãe adoeceu e lá se foi o 
tempo e o dinheiro para pagá-lo. Nessa época comecei a trabalhar como secretária, o que me tomava 
todo o tempo. Na parte da manhã lavava, passava, cozinhava e limpava a casa; à tarde trabalhava no 
clube como secretária, e à noite estava tão cansada que não havia ânimo para estudar nem pensar. Vim 
para Santa Maria só por vir, não acreditava que fosse passar, mas Deus ajudou, passei e estou aqui. (A., 
acadêmica do curso de Pedagogia Habilitação Séries Iniciais e Matérias Pedagógicas para o Segundo 
Grau, autobiografia 20). 

Ao referir sobre os processos de formação recebidos durante o curso de 

Pedagogia, A. destaca os estudos teóricos, os trabalhos elaborados, a experiência como 

bolsista do Prolicen!UFSM-Programa das Licenciaturas e a Prática de Ensino. As 

provas teóricas foram por ela consideradas como ultrapassadas, por não serem 

elaboradas questões em que as alunas pudessem se posicionar, exigindo somente a 

memorização. 

No decorrer do curso pude perceber que existem vários tipos de professores. Os bons, os interessados, 
os ruins, etc ... Alguns são lembrados por mim simplesmente porque eu os considerava antipáticos, 
medíocres e eles me tratavam da mesma forma, mas, no final, surgia sempre a surpresa, eu não era a 
aluna medíocre e eles não eram os ruins, foi com esses que mais me exigiram que eu aprendi. Outros eu 
adorava, não davam aula, não cobravam (eu também não), hoje, quando encontro falhas na minha 
formação, sei que a culpa foi minha também, por não exigir deles todo conhecimento que tinham, por não 
tentar aprender mais do que levar tudo matado. Houve aulas fantásticas, onde eu aprendi muito, cresci 
como acadêmica e como pessoa, onde o prazer de ensinar era evidente, o entusiasmo e o respeito com 
os alunos eram fator determinante. Boas aulas aquelas! As provas e os trabalhos As provas do curso 
eram uma forma absurda de avaliar, onde nós, alunas nunca tivemos a chance de opinar. Era triste se 
esforçar, estudar muito e tirar um oito e a colega com uma bela cola tirar um dez. Então considero as 
provas como coisas ultrapassadas. Acredito que os trabalhos realizados foram muito proveitosos, pois no 
momento que a pesquisa se envolve com o trabalho, a gente aprende e não esquece mais, além de ser 
uma forma mais justa de se avaliar. (A., acadêmica do curso de Pedagogia Habilitação Séries Iniciais e 
Matérias Pedagógicas para o Segundo Grau, autobiografia 20). 

Contrapondo-se à memorização exigida nas provas da graduação, A. destaca os 

trabalhos realizados no curso de Pedagogia como um elemento significativo para sua 

aprendizagem, considerando inclusive que a forma de avaliação era bem mais justa e 

adequada do que aquela realizada através de provas objetivas. Em relação à experiência 
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como bolsista, considera-a como um elemento significativo na sua formação de 

professora, pois perdeu o medo de falar em público, exercitou a sua capacidade de expor 

as suas idéias e adquiriu confiança no que estava falando. 

Os trabalhos apresentados. Alguns trabalhos foram muito importantes, como o do Prolicen, que me 
ajudou a perder o medo de falar, de expor minhas idéias, pois tinha certeza do que estava falando, tinha 
conhecimento sobre o assunto, havia estudado e pesquisado o tema por 8 meses. Já outros trabalhos me 
deram pânico, principalmente quando fazemos trabalhos em pouco tempo, não temos uma orientação 
decente e o assunto não foi aprofundado como deveria. Posso concluir que, apesar de tudo isso, aprendi 
como suportar pressões, enfrentar obstáculos e a perder o medo de inovar. (A., acadêmica do curso de 
Pedagogia Habilitação Séries Iniciais e Matérias Pedagógicas para o Segundo Grau, autobiografia 20). 

Considerando a profissão futura, a Prática de Ensino, gradativamente, foi 

exigindo da aluna A ., conhecimentos ressignificados ao longo do seu processo 

formador. Segundo GIESTA (2000), a Prática de Ensino, de acordo com as suas 

especificidades, consegue estabelecer os elos entre o ensino, a pesquisa e a extensão, no 

sentido de promover ações pedagógicas que não percam de vista a formação do 

profissional docente, contribuindo tanto para a formação inicial de professores como 

também para a continuada. 

A Prática de Ensino relatada por A. destaca as dificuldades enfrentadas, 

inclusive com o confronto com a realidade educacional na qual iria atuar como 

professora, como ela mesma relata na sua autobiografia: 

Se disser que a Prática 11 foi boa, estarei mentindo. Muitos fatores me levaram a considerar esta 
experiência como algo decepcionante, mas ao mesmo tempo me deu a oportunidade de refletir sobre o 
meu trabalho e ter a consciência tranqüila de que fiz o máximo, a fim de alcançar o meu objetivo na 
Prática 11 , que era fazer o meu trabalho da melhor maneira possível. A escola. era longe, em ltaara, 
atendia crianças carentes, apresentava um alojamento para meninas (internato). A escola era diferente na 
sua metodologia de todas as demais por onde passei, usava uma forma de avaliar e fazia muita pressão 
sobre as professoras .. Logo que cheguei. a escola ministrava as aulas em um porão fedorento, cheirando 
a moto, úmido, que muitas vezes não tinha luz, com uma única janela basculante e uma porta que quando 
chovia tinha água até os joelhos. Após o começo do estágio, quando souberam que a orientadora iria me 
ver, mudaram-me para um outro prédio com uma sala grande, arejada, limpa, com iluminação e espaço 
para as crianças. A sala de aula era um lugar calmo, descontraído, as crianças prestavam atenção, era 
um lugar de aprendizagem, de descobertas. Eu me sentia bem dentro da sala de aula, à vontade, com a 
certeza de que estava cumprindo o meu papel (quando não era importunada). não me sentia como 
estagiária, tinha confiança em meu trabalho. Aprendi muito com os alunos, colegas e tenho certeza de 
que me esforcei para que a prática docente tosse eficaz. de qualidade. que no decorrer dela tenha ficado 
algo de bom tanto para mim como para os meus alunos. Penso que agora. no decorrer da vida, a minha 
prática vai ser mais reflexiva e muito melhor ano após ano. [Grito meu] . O fim do estágio foi a melhor 
coisa que aconteceu neste ano de 98, foi um misto de alegria, alívio, melancolia, saudade e certeza do 
dever cumprido. Eu, praticamente, considero o fim do estágio como um passo adiante na busca do 
conhecimento e da formação como educadora que aprendeu e refletiu sobre a sua prática docente. Por 
tudo o que vi e vivi tenho certeza que ser professor, hoje, não é nada fácil, mas é preciso ter competência 
para enfrentar indivíduos com personalidades diferentes, de meios diferenciados. A profissão professor 
pode ser muito bonita para uns, mas é preciso ter consciência de que ela exige capacidade e reflexão 
para não se mutilar para sempre um aluno. Acredito que é necessário firmeza no pensar e confiança em 
si mesmo para enfrentar todas as barreiras que a vida nos impõe no dia-a-dia. No momento não pensei 
em nada, no que quero fazer quando sair daqui . Pretendo no momento terminar o curso e depois refletir 
muito bem sobre o que quero e o que vou fazer. Mas a lembrança da minha professora da primeira série 
tem auxiliado para que eu pense em ficar atuando na educação. Afinal, o exemplo da sua prática docente 
me deu ânimo para superar todos os desafios no estágio, porque a realização do estágio foi muito 
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cansativa, angustiante, não foi fácil ter que superar todos os problemas que apareceram no decorrer da 
Prática de Ensino e ao mesmo tempo se superar como pessoa e como estagiária. Foi possível perceber 
que nós não somos seres perfeitos, que precisamos refletir sempre sobre o que queremos como futuras 
educadoras que visam um trabalho eficiente e de qualidade. A Prática de Ensino teve seus momentos 
positivos, as crianças eram muito carentes e necessitavam de apoio e oportunidade, e isso se fez 
presente em algumas atividades, como trabalhos em grupos, produções de textos (onde podiam expor 
todo o seu potencial), as aulas de leitura serviam como base para as crianças. Outro ponto positivo 
durante o estágio fo i a relação estabelecida entre a professora e os alunos, a amizade, o carinho e o 
respeito foram sendo conquistados e firmados aos poucos.(A. , acadêmica do curso de Pedagogia 
Habilitação Séries Iniciais e Matérias Pedagógicas para o Segundo Grau, autobiografia 20). 

As mudanças que ela relata quando a direção desta escola tomou conhecimento 

de que o estágio seria supervisionado realmente aconteceram, conforme pode ser 

observado nos meus registros no diário de campo: 

Nesta Sexta-feira, às 6hs e 30 minutos, estou na parada de ônibus em companhia da estagiária A. que 
está realizando o seu estágio em ltaara. A viagem transcorre normalmente. Fico feliz também em 
reencontrar outras alunas do curso de Pedagogia da UFSM que passaram no concurso público para 
professoras municipais de ltaara e procuram conciliar a sua atividade profissional com a graduação. Estão 
cansadas, mas possuem um olhar satisfeito por estarem felizes em trabalhar em escolas que estão 
iniciando, possuindo muitos espaços para criarem. Mas o semblante da aluna A. me preocupa muito. Ela 
não está feliz com o trabalho que está desenvolvendo na escola. Esta escola foi escolhida por ela, sob a 
forma de estágio remunerado pelo CIEE. Na chegada, as crianças vêm correndo abraçar a professora A. , 
que começa o seu dia tomando o café da manhã com as crianças, que depois irão para a sala de aula. O 
clima é tenso e sinto que todos parecem trabalhar não concordando com as regras impostas, 
principalmente em relação à dimensão pedagógica. A sala de aula onde a aluna A. trabalha mudou muito. 
Ela é maior e parece que a estagiária está mais disposta e mais tranqüila, mas sinto que precisarei falar 
com a diretora da escola e redobrar as minhas atenções com esta aluna. Ás 12hs e30min volto 
novamente de ônibus para Santa Maria, com o coração apertando. Preciso mais do que nunca auxiliar 
esta estagiária (Reflexões registradas no diário de campo em 1 0/11/1998.) 

A situação na qual a estagiária A. estava inserida era complexa, porque existiam 

normas rígidas em relação à disciplina das crianças, à postura dos professores e ao 

planejamento das aulas. Meu objetivo, na condição de orientadora, foi criar condições 

para que a estagiária pudesse refletir sobre a relação existente entre sua prática docente 

e as normas instituídas da escola e sobre sua percepção em relação às crianças, e aos 

estereótipos construídos na comunidade escolar sobre as crianças oriundas de farm1ias 

rurais. Deles resultavam propostas pedagógicas que não desafiavam as crianças, porque 

partiam do princípio de que não se poderia exigir muito delas, uma vez que eram 

incapazes de aprender. 

Para além da cultura instituída na escola, o próprio imaginário do professor, 

formado por significações imaginárias também instituídas, acaba por colaborar para que 

essas crianças sofram progressivamente de diminuição de sua auto-estima, sentindo-se 

também incapazes de aprender. 
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Parece-me inadmissível, considerando os avanços das pesquisas e das teorias, que 

professores atuem no sentido de impedir que uma criança prossiga nos seus estudos, 

adotando práticas docentes embasadas em percepções míticas a respeito dos processos 

de aprender e ensinar. 

Além de compreender a gênese dos estigmas e preconceitos presentes nas 

práticas docentes adotadas no cotidiano de uma sala de aula dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, é indispensável levar os estudantes e professores a refletirem 

constantemente sobre eles e procurar superá-los. Caso contrário, muitas gerações de 

crianças poderão ser afetadas na capacidade de acreditarem em s1 mesmas, na 

construção de um projeto de vida e impossibilitadas de terem acesso a um direito 

constitucional que é o de freqüentar e manterem-se em uma escola de qualidade. Sobre 

essa questão, PERNIGOTTI et al. (1999, p27) contribuíram, ao afirmar: "Existem 

fatores que mostram que as situações escolares, a concepção de conhecimento, a 

formação dos professores e a forma de organização da escola influem no aprendizado 

das crianças, provocando uma discriminação entre os alunos chamados normais e os 

fadados ao fracasso". 

É sabido que os professores são mcapazes de solucionar outros problemas 

significativos que não se resumem a dificuldades de aprendizagem. Há toda uma 

estrutura social, econômica e cultural criando obstáculos para inviabilizar que as 

crianças consigam ingressar na escola. Mas, quando uma criança está dentro de uma 

instituição escolar, é inaceitável que um professor lhe negue o acesso ao conhecimento, 

devido a uma visão limitada, pela ausência das teorias explicativas, na maioria das 

vezes, sobre a capacidade cognitiva infantil. 

Como orientadora de Prática de Ensino, após visitas e sugestões à estagiária, 

comecei a fazer as orientações sob a forma de "laboratórios"; as alunas iriam ministrar 

uma aula para as suas colegas. Nessa experiência, A., agiu exatamente como vinha 

fazendo com seus alunos em sala de aula. Apesar de dizer não concordar com as normas 

instituídas da escola (as crianças tinham que cantar com a voz do cantor ao fundo e 

pintar os desenhos mimeografados para que os visitantes pudessem valorizar o que era 

feito na escola), a estagiária A. reproduziu na aula ministrada para as suas colegas, a 

mesma forma desestimulante com que tratava os seus alunos. Mas algo aconteceu 

naquela orientação. Após ministrar a aula e ouvir os comentários das colegas e da 
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professora, A. refletiu sobre o que fazia com os seus alunos, dando-se conta de quanto 

haveria de modificar suas ações docentes. 

A partir daquele momento, foram perceptíveis as modificações no planejamento 

de suas aulas; A. mostrava-se mais comprometida com o aprendizado das crianças. 

Próximo ao final do ano, perguntei à aluna como se sentia e ela afirmou que a conclusão 

da Prática de Ensino era a melhor coisa que tinha acontecido no ano de 1998, mas sentia 

"... um misto de alegria, alívio, melancolia, saudade e certeza do dever cumprido. Eu, 

praticamente, considero o fim do estágio como um passo adiante na busca do conhecimento e 

da formação como educadora que aprendeu e refletiu sobre a sua prática docente" (Aluna A., 

acadêmica do Curso de Pedagogia Habilitação Séries Iniciais e Matérias pedagógicas 

para o 2° Grau, trecho retirado da sua autobiografia). 

Nestes mosaicos de histórias de vida, destaco para análise, a autobiografia da 

aluna Y., na qual inicialmente identifico significações imaginárias instituídas que 

reforçam a prática de antigos professores que influenciaram a sua maneira de ser 

professora: 

Trago comigo poucas lembranças do meu primeiro dia de aula. Não tive oportunidade de cursar a Pré
Escola, pois não havia na escola próxima de casa. Não lembro de ir até a escola. Acredito que tenha ido 
com minha irmã mais velha que já estudava na escola. O Grupo Escolar Ida Baratto era um prédio 
amarelo claro com janelas e portas azuis, com o pátio todo cercado. Havia duas salas de aula, secretaria, 
cozinha e uma sala para guardar materiais. Eu, junto com as outras crianças, esperava no pátio em frente 
à escola o sinal de entrada. Uma das professoras, penso que deveria ser a diretora da Escola, organizava 
as crianças em fila por série, pois eram cinco séries que ali estudavam. Eu, ansiosa, esperava o momento 
para conhecer os colegas da sala de aula. Minha próxima lembrança já é de dentro da sala de aula. 
Lembro ter sentado próxima de minha irmã, penso que a professora tenha pedido para que eu sentasse 
ali. Sentia-me insegura, e a tinha como minha protetora. Eu era bastante tímida, as dúvidas ocorridas no 
decorrer do trabalho, pedir para a professora, nem pensar. Procurava sempre sentar distante da mesa da 
professora. Meu medo era de não saber responder às perguntas feitas por ela ou ser solicitada a ir ao 
quadro negro para correção das atividades. Interessante notar que hoje, quando estou em sala de aula na 
posição de aluna, procuro sempre ou quase sempre ficar distante da mesa do professor. Senti 
dificuldades em me expor em sala de aula. Penso que foi por falta de incentivo por parte da professora. 
Hoje, carrego comigo esta timidez que como aluna dificultou muito meu trabalho. Revoltante pensar que 
foi um ponto falho "penso" não trabalhado no decorrer do processo de minha aprendizagem. Para mim, 
ficar calada era demonstrar ser uma aluna comportada. Bom, mas voltando para a sala de aula, o que eu 
esperava no meu primeiro dia de aula era ler e escrever, mas lá estava eu fazendo no caderno com 
linhas, uns rabiscos sugeridos pela professora. Eu não sabia que era tão importante fazer aquilo. A 
professora iniciava no caderno e nós preenchíamos as linhas. Quanta rasura! Como era difícil! Parava e 
me questionava: - Como vou ler essas coisas estranhas? Procurava fazer tudo certinho, quase sempre 
imitando os traçados da professora. Depois de ter feito, ela com aquele seu tapa-pó azul claro, passava 
pelas classes, olhava e elogiava os trabalhos. Ela foi minha primeira professora, eu via nela uma pessoa 
bastante séria em sala de aula, mas na hora da Educação Física, fazia muitas brincadeiras divertidas. Eu 
gostava muito dela por ser amiga. Iniciei meu primeiro grau na Escola Estadual Ida Baratto. Estudei nesta 
escola da 1 a a 5a série que ficava próxima da minha casa. Da 6a a 8" séries, estudei em uma escola 
particular a mais ou menos 1 OKm distante de casa. Guardo muitas recordações desta escola, pois 
tínhamos bons professores, explicavam os conteúdos de maneira fácil de entender, eram amigos, 
demonstravam carinho e incentivo no decorrer dos trabalhos realizados. Meu segundo grau realizei na 
Escola Estadual em Santa Maria. Para mim foi um momento bastante difícil, pois tive de ficar longe de 
meus pais para poder estudar. Parecia que tudo dificultava meus trabalhos. Lembro que eu "odiava" a 
disciplina de História no primeiro ano, pois a aula era baseada em leituras no livro com uma breve 
explicação da professora e também questionários e decoreba para a prova. Sentia a professora bastante 
distante do grupo, pois não havia aquela amizade de professor para aluno. Eu gostava muito da disciplina 
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de Matemática, o professor era uma pessoa amiga, transmitia segurança na realização do trabalho, era 
atencioso com os alunos. [Grifo meu]. (Y., acadêmica do Curso de Pedagogia Habilitação Séries Iniciais 
e Matérias Pedagógicas para o Segundo Grau, autobiografia 1 O). 

A autobiografia de Y. revela um roteiro sobre escola e professores: as dúvidas 

caladas por falta de coragem de pedir auxílio à professora ou de não saber responder, 

caso a professora fizesse algum questionamento, a levava a evitar a mesa da professora 

para que sua presença passasse desapercebida na sala de aula. Essa lembrança do seu 

passado escolar é tão marcante que, diz Y., ainda hoje, com seus 30 anos, evita passar 

próximo à mesa da professora, o que marcou toda a sua graduação. Esta parece-me uma 

ilustração do poder da escola na determinação de papéis sociais. Segundo GALLO 

(2000, p.25), "Disciplinar um aluno é também fazer com que ele perceba seu lugar 

social". 

Correspondendo ao disciplinamento instituído, para Y., ficar em silêncio era 

uma maneira de demonstrar que era uma aluna comportada. Com o passar dos anos, ela 

começou a dar-se conta de que o silêncio demonstrado ao longo de sua primeira 

escolarização, prejudicara sua formação como pessoa e profissional, porque as 

exigências no Ensino Médio e na graduação em Pedagogia aumentaram 

progressivamente. Notou então ser necessário substituir o silêncio por palavras, a 

insegurança pela segurança e o medo pela coragem. Estava amadurecendo, ocupando 

outros espaços sociais e a necessidade de falar em público tomava-se uma exigência 

profissional, embora ainda reconhecesse a existência da sua timidez que, segundo ela, 

consiste num aspecto falho na sua formação. 

Quando terminei meu segundo grau, fiz vestibular para Ciências Contábeis, não consegui. No ano 
seguinte, fui aprovada para o curso de Ciências - Licenciatura Curta. Cursei dois semestres e senti que 
não era o que eu esperava do curso, pois como trabalhava com crianças de Séries Iniciais, esse não 
correspondia a meu trabalho. Pedi reingresso para o curso de Pedagogia Séries Iniciais, não consegui .. 
Decidi realizar o curso do Magistério, pois sentia falta de algo que complementasse meu trabalho frente 
ao aluno. Não desisti do curso de Pedagogia. Neste espaço em que fazia o Magistério e trabalhava, fiz 
vestibular e alcancei a aprovação na primeira chamada. Foi um período bastante difícil, pois, além de 
realizar o curso de Magistério e trabalhar, iniciava o primeiro semestre do curso de Pedagogia. Havia 
pouco tempo para a realização dos trabalhos, mas venci e posso dizer que valeu a pena. [Grifo meu]. 
Quanto ao meu primeiro dia de aula na UFSM, estava bastante aflita, pois era uma nova etapa a iniciar. 
Sentia-me também com um pouco de medo e insegura, pois eram novos colegas, novos professores, o 
início de uma nova caminhada. Quanto às aulas, no início do curso, achava um pouco chatas aquelas 
disciplinas do primeiro semestre, principalmente Biologia, pois tinha que estudar para as provas e o tempo 
era pouco. Falando em um modo geral, posso dizer que no decorrer do curso as aulas foram muito boas, 
foram momentos de conhecimentos novos, pesquisas, trocas de conhecimento, uma complementação 
para a minha Prática de Ensino. Outros pontos positivos foram os trabalhos realizados, as apresentações 
destes, os seminários, pois foram momentos que enriqueceram o ensino-aprendizagem, tornando as 
aulas produtivas através da participação do grupo. No decorrer de minha vida escolar, certos professores 
influenciaram na minha forma de ser professora. Professores que demonstraram sua compreensão, 
amizade e incentivo criando possibilidades para a produção em construção do conhecimento no decorrer 
do ensino-aprendizagem. Aquele professor em busca de algo para satisfazer nossas ansiedades e que 
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auxiliou na superação da minha timidez. (Y, acadêmica do Curso de Pedagogia Habilitação Séries Iniciais 
e Matérias Pedagógicas para o Segundo Grau, autobiografia 1 O). 

A aluna Y. lembra as aulas ministradas na graduação, que oportunizaram o 

acesso a novas informações, as pesquisas desenvolvidas, os trabalhos realizados, as 

apresentações em sala de aula, os seminários e a Prática de Ensino. Estas atividades 

levaram Y. a destacar, em sua autobiografia, as lembranças de antigos professores que 

influenciaram na sua escolha profissional. 

Considerando as significações sociais instituídas e a significativa presença de 

professores marcantes, nas lembranças das alunas no caso de Y., nem todos eram 

relembrados; só aqueles que demonstravam atenção, amizade, incentivo, criando 

possibilidades para que ela desse prosseguimento aos seus estudos. Ou seja, aquele 

professor interessado em servir de apoio às necessidades e ansiedades dos alunos. 

O mestre, ainda lembrado por seus alunos, apesar da passagem de significativos 

tempos e espaços, como definidor nos seus processos de formação, é presença marcante 

nesta pesquisa. Além de ser considerado um profissional dedicado, competente e 

atualizado, aparecem situações onde ele e seus alunos constroem fios afetivos 

indispensáveis ao crescimento e desenvolvimento intelectual, afetivo, lúdico e cultural 

do aluno como também do professor. Acredito que seja este componente embasado na 

relação de equilíbrio entre a competência profissional e a afetividade ao ensinar que 

acaba por ser uma característica contínua nos professores que contribuem realmente 

para a aprendizagem escolar, tomando-os envolvidos vitalmente com a profissão. 

Conforme GARCIA (2000, p.126-127): 

Nós temos observado em nossa pesquisa que a boa 
professora, sabendo ou não sabendo, cumpre um papel de 
figura de apego, ao estabelecer uma forte relação com a 
criança que assim recebe os nutrimentos afetivos, 
indispensáveis ao seu desenvolvimento de aprendizagem. 
Este é o componente "oculto" que está sempre presente na 
boa relação pedagógica e que, sem dúvida, pode contribuir 
para o sucesso escolar, importante para a criança e 
igualmente importante para a professora. 

Nesse sentido, o sucesso escolar dos alunos conseqüentemente gera satisfação 

profissional ao professor, porque é praticamente inconcebível numa relação de ensino

aprendizagem que um professor sinta prazer por um mau resultado. Acredito que o bom 
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desempenho profissional também deva estar relacionado com a gratificação, tanto 

pessoal como profissional, de poder acompanhar o aprendizado de uma turma de alunos. 

As lembranças dos antigos mestres são pautadas, não num processo de 

descolamento da realidade mas, segundo BOSI (1999, p. 58)," ... quanto mais um adulto 

está empenhado na vida prática, tanto mais aguda é a distinção que faz entre a realidade 

e fantasia". No entanto, como afirma CASTORIADIS (1987), o processo de criação 

parte do real, do que já existe. 

Na autobiografia da aluna Y. são recordados distintos professores, e o que os une 

é a forma com que eles percebem os processos de ensino-aprendizagem, a relação 

professor-aluno e a demonstração de que realmente apostam na capacidade de sucesso 

dos seus alunos. Acredito que as características apresentadas por Y. em sua 

autobiografia, não podem ser percebidas de forma fragmentada, porque são relacionadas 

entre si, formando, assim, a imagem de um bom professor. 

O que se observou, na análise das autobiografias, em relação aos processos de 

formação, é a presença de bons professores, inclusive influenciadores de uma carreira 

no Magistério. Também não pode ser esquecido o predomínio das significações 

instituídas sobre as lembranças da escola de professores com uma prática autoritária, a 

qual determinou que os ex-alunos ainda tivessem más lembranças em relação à escola. 

Mas cabe ao pesquisador reconhecer que existe uma impossibilidade de recuperar com 

exatidão a intensidade destes sentimentos e significações, conforme aponta BOSI (1999, 

p. 58): "o conjunto de nossas idéias atuais, principalmente sobre a sociedade, nos 

impediria de recuperar as impressões e sentimentos experimentados a primeira vez". 

Não se consegue recuperar a totalidade da intensidade de uma ação vivida no 

passado com todas as suas nuances de sentimentos de fragilidade, medo, insegurança, 

temor, alegria, ódio, amor etc. O que se consegue através da escrita das autobiografias é 

uma aproximação destas lembranças que ainda resistiram com o passar do tempo e 

conseguem ser revividas e ressignificadas. A confiança metodológica na escrita de uma 

autobiografia baseia-se no fato de ser uma maneira pela qual o sujeito pode lembrar-se 

do seu passado e também se autoconhecer. Esta questão do autoconhecimento 

configura-se num questionamento levantado por BOSI (1999, p.68): "( ... )Qual a forma 

predominante de um dado indivíduo? O único modo correto de sabê-lo é levar o sujeito 
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a fazer a sua autobiografia. A narração da sua própria vida é o testemunho eloqüente dos 

modos que a pessoa tem de lembrar. É a sua memória". 

Com o intuito de aprofundar o conhecimento sobre os processos de formação, 

destaco as lembranças vividas pela aluna C.: 

Nessa recordação do passado, lembramos também de nossos professores mais queridos, os que 
chamaram mais nossa atenção e que ficaram guardados para sempre com muito carinho em nosso 
coração. Se nos lembramos ainda deles é porque realmente foram significativos, ou enquanto 
profissional, ou enquanto pessoa. Lembro-me da minha primeira professora, a Tia do prezinho, até hoje 
ela é chamada assim pelos alunos e pelos ex-alunos. Do primeiro grau, mais especificamente das Séries 
Iniciais, são poucas as professoras as quais me recordo com clareza, já do restante do primeiro grau, 
lembro de todas que permaneceram na escola por um tempo significativo, embora a maioria esteja ainda 
trabalhando na escola em que estudei, em frente a minha casa, portanto, as vejo quase todos os dias, 
mantendo viva todas as lembranças boas daquele período. Já o segundo grau fora realizado em outra 
escola, houve então um corte, uma divisão dos colegas, uns pararam de estudar, outros trocaram de 
escola, mas ainda permanecemos em três colegas na mesma sala e na mesma escola. Toda essa 
mudança gera algumas dificuldades, mas são logo superadas e a gente se enquadra ao novo ambiente. 
Muitos professores legais. uns legais porque não davam aula e era aquela matacão, outros legais porque 
o jeito que desenvolviam as suas aulas era interessante e, com isso, prendia a atenção dos alunos. [Grifo 
meu). O difícil mesmo era agüentar aquele professor que não era legal, aquelas aulas maçantes, 
cansativas e chatas. Esse tipo de professor, muitas vezes compõe a maioria do quadro docente de uma 
escola e é ele o culpado pela desilusão do aluno com relação à escola e aos estudos; com o seu 
desânimo ele desanima o aluno, tornando o ambiente e a aula desagradáveis. (Aluna C. , acadêmica do 
curso de Pedagogia Habilitação Séries Iniciais e Matérias pedagógicas para o Segundo Grau, 
autobiografia n.17). 

Ao reconstruir suas experiências escolares a partir da escrita autobiográfica, C. 

destaca a lembrança da sua professora de Educação Infantil, carinhosamente ainda 

chamada por ela e pelos seus ex-alunos de "tia do prezinho". Esta lembrança reforça as 

significações sociais instituídas em relação aos processos de formação; essa professora 

foi lembrada porque era uma pessoa significativa para a aluna C., tanto na perspectiva 

pessoal quanto profissional. Já os(as) professores(as) do Ensino Fundamental não 

deixaram qualquer marca importante apesar de continuarem presentes, o que não deixa 

de ser instigante. Afinal, foram oito anos de escola! 

Seus comentários relativos aos professores do Ensino Médio são genéricos, mas 

C. destaca que houve professores que não davam aulas e outros que ministravam suas 

aulas com uma metodologia interessante que prendia a atenção dos alunos. Nesse 

cenário, registra também a presença do professor que não era bom porque ministrava 

aulas cansativas para os alunos, contribuindo para que eles desanimassem dos seus 

estudos. GARCIA (2000, p.122) relata experiência semelhante: 

O que vi e vivi na escola em outros tempos quando 
professora, reencontro quando volto à escola como 
pesquisadora - o mesmo processo de estigmatização da 
vítima - o aluno - a mesma insatisfação da professora 



comprometida que tenta entender o que acontece em sala 
de aula, a mesma procura de explicações e soluções por 
quem não se conforma e quer romper com a síndrome do 
fracasso escolar. 
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GARCIA (op.cit) registra a permanência da estigmatização do aluno que acaba 

por aumentar a segregação escolar, dividindo a sala de aula entre os mais aptos e menos 

aptos; essa segregação, por outro lado, também ocorre em relação aos professores, pois 

os próprios alunos também usam de classificações para caracterizar a diversidade das 

práticas docentes. Neste cenário, há o confronto entre significações: algumas apontam a 

existência de professoras comprometidas em questionar causas e buscar instaurar 

rupturas no ciclo de perpetuação do fracasso escolar, enquanto outras revestem a sua 

ação docente de um ideal de bom aluno que não contribui para essa ruptura. 

Quando fala de seu curso superior, C. destaca o convívio com alguns professores 

que contribuíram para a sua formação enquanto pessoa e professora. 

Mas, como não poderia faltar, teve seu lado bom, tivemos professores excelentes, não todos, mas os 
bons se sobressaíram aos demais, nos incentivando a continuar, nos dando esperanças, professores 
otimistas, alegres e confiantes de que um dia tudo será diferente. Lembro-me como se fosse hoje, quando 
cursamos a disciplina de História da Educação Brasileira, onde estudamos sobre todo desenvolvimento 
brasileiro desde a época do descobrimento. Foi cansativo, mas muito interessante e realizado com muito 
esforço e prazer. Nos primeiros semestres, além dessa disciplina e da professora que a ministrava, 
tiveram outras que marcaram positivamente nosso percurso no curso de Pedagogia, professores que 
souberam transmitir seu recado de uma maneira mais humana, mais amiga. Pessoas que estabeleceram 
conosco um relacionamento profissional, calcado na amizade e no respeito as nossas opiniões, gerando 
com isto muita reflexão e discussão acerca dos conteúdos desenvolvidos pela disciplina. (Aluna C, 
acadêmica do curso de Pedagogia Habilitação Séries Iniciais e Matérias pedagógicas para o Segundo 
Grau, autobiografia n.17) 

É esse espaço para reflexão, para o diálogo e para construção de parcerias 

acadêmicas e profissionais, que pode fazer parte da formação inicial de professores para 

que os mesmos possam repensar o que estão aprendendo e serem tecidas as relações 

com a realidade. 

A primeira opção de formação profissional de C., foi o curso de Pedagogia, que 

pode ser lida na continuidade do seu relato autobiográfico. 

Quanto ao curso, pretendia continuar no mesmo. Desde pequena, o meu sonho era ser professora. 
Terminadas as provas, aguardar o resultado, gabaritos todos corrigidos, média ao meu ver baixa, muito 
mal em Química e Física, mas tudo bem, só se perde as esperanças depois que sai o listão. Hora do 
listão, ouvido grudado no rádio, nada de dar a listagem da Pedagogia. A notícia veio mesmo pelo 
telefone. Outra rádio deu antes a listagem do Curso e uma tia me ligou. Eu quase não acreditei, mas 
mesmo assim, continuei ouvindo a listagem, eu queria ouvir eu mesma para ter certeza. Se não tivesse 
passado, com certeza teria me lamentado até não poder mais, por não ter estudado um pouco que fosse 
para o vestibular. Como passei, pensava comigo mesma: Não me cansei, não me estressei e passei 
(tinha colegas que estavam no limite, estressadas de tanto estudar, nervosas com as provas e não 
conseguiram passar). (Aluna C, acadêmica do curso de Pedagogia Habilitação Séries Iniciais e Matérias 
pedagógicas para o Segundo Grau, autobiografia n.17). 
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Em relação aos processos de formação que vivenciou, durante o curso, escreve 

C., 

O início do curso desilude um pouco os acadêmicos. Muitas pessoas pensam e algumas até desistem do 
curso porque acham muito teórico e, realmente é extremamente teórico e não nos possibilita perceber 
para que precisamos daquilo, se o que queremos é trabalhar voltado às crianças. Agora, ao final do curso 
até que a gente consegue entender por que tudo aquilo, todo aquele conteúdo, aquele monte de livros 
lidos, as resenhas, os trabalhos em grupo intermináveis, que se transformam em verdadeiras bíblias, 
alguns, meras reproduções de livros que nem eram lidos pelos professores, apresentações de trabalhos, 
seminários ... Pode-se dizer que o início do curso de Pedagogia é bem cansativo, e além de tudo, tem-se 
aula o dia inteiro, o que diminui ainda mais o tempo disponível para a pesquisa, ocasionando a 
reprodução sem uma análise crítica prévia do material. (Aluna C, acadêmica do curso de Pedagogia 
Habilitação Séries Iniciais e Matérias pedagógicas para o Segundo Grau, autobiografia n.17). 

Seu depoimento é um alerta a respeito da própria organização curricular do 

curso: no início do curso, predomínio das aulas teóricas sem haver relações com o 

campo de atuação profissional, exigência de memorização de conteúdos extensos, 

leituras de livros, elaboração de resenhas, trabalhos em grupo imensos que, segundo a 

aluna C., transformavam-se em enormes bíblias, constituindo-se em meras reproduções 

de livros. Segundo ALVES; GARCIA (2000, p. 85), "Isso acontece na universidade, no 

segundo grau e na Escola Fundamental, na maioria das vezes, no entanto, os alunos vão 

aprendendo a memorizar e repetir o que os autores consagrados disseram, sem aprender 

com eles, a criar, a descobrir, a pensar". 

Dito de outro modo, os alunos "passam" pelos conteúdos, mas não conseguem 

ressignificá-los; é a memorização sem reflexão que contribui na construção de uma falsa 

impressão de que ocorre uma fundamentação teórica consistente. Uma conseqüência 

direta desta falha é que, próximo ao final do curso, as alunas apresentam dificuldades de 

relacionar a teoria com a prática docente. A situação observada, certamente muito tem a 

ver com um currículo que fragmenta a teoria e a prática, mas também porque os 

conteúdos ensinados, em função da existência de antigos programas de disciplinas, não 

despertem o interesse de conhecer e de envolver-se com o conhecimento. 

Outro aspecto destacado por C. é a organização burocrática do curso, que exige 

aulas o dia inteiro, dificultando que ocorra um tempo maior para que as alunas possam 

dedicar-se à pesquisa e à extensão. O critério que comanda tal organização é a 

percepção instituída de que só ocorre aprendizagem quando o aluno está imobilizado em 

uma sala de aula. Daí o mito da disciplina do corpo como essencial ao aprender. Isso, 

segundo ALVES; GARCIA (2000, p.88-89), tem relação com a "( ... ) criação de uma 
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moral voltada para ver o corpo como lugar perigoso a ser controlado e vê todo o 

movimento como inconveniente porque incontrolável". 

É infelizmente esse modelo de ensino-aprendizagem que, caso não forem 

oportunizados espaços de reflexão sobre a formação recebida, vai se perpetuando nas 

novas gerações de professoras como sendo um processo natural, não sendo desveladas 

as relações simbólicas de poder nele implicadas. 

Considerando as questões levantadas pela aluna C. a respeito dos processos de 

formação vivenciados enquanto aluna do curso de Pedagogia, questiona-se o que se 

quer alcançar com esta estrutura curricular. Como se pode pensar em formar melhores 

professores com o predomínio de aulas teóricas em detrimento de situações propícias à 

construção de conhecimento pelos alunos, de atividades de pesquisa e/ou de extensão? 

Urge repensar o currículo do curso de Pedagogia, pelo menos este que é pano de fundo 

desta pesquisa, para estabelecer relações equilibradas entre as funções básicas da 

universidade. 

Esta necessidade está refletida no registro de meu diário de campo. 

Na orientação da sexta-feira de manhã, as alunas estavam inquietas quando a aluna Y trouxe para a 
orientação a preocupação que e la possuía sobre a dificuldade de inserção na pesquisa em função de 
uma estrutura curricular que prioriza o ensino. Ela disse: "- Não entendo, no final de uma graduação, 
temos que saber, além de ensinar, pesquisar para que possamos nos inserir no mercado de trabalho e 
ensinar melhor os nossos alunos. Mas como fazer isto? No curso são aulas de manhã, à tarde e algumas 
noites. A aluna que faz pesquisa na graduação é uma heroína, porque é nos seus finais de semana, 
depois dos horários das aulas, nas folgas entre uma disciplina e outra que ela consegue fazer pesquisa e 
extensão. Ou senão opta por atrasar o curso. Isto é um absurdo, fazer com um currículo para a formação 
de professoras de Ensino Fundamental não priorize espaços de forma igualitária entre o ensino, a 
pesquisa e a extensão". [Grifo meu] . Nesta manhã, o relato da aluna V., o qual transcrevo neste diário me 
fez lembrar que as dificuldades apresentadas por ela, em relação a uma posição igualitá ria entre o ensino, 
pesquisa e a extensão não foram diferentes daquelas vivenciadas, enquanto eu era aluna deste curso. 
(Reflexões registradas no meu diário de campo em 09/06/1 997). 

As reflexões da aluna Y. demonstram o quanto ainda é preciso avançar na 

definição de um projeto para a formação de professores para o Ensino Fundamental e 

Médio, de modo a contemplar espaços para a participação em projetos de pesquisa, 

ensino e extensão. Segundo GIESTA (2000, p.2), "( .. . ) é sabido que os cursos 

universitários de formação de professores não podem apenas representar um elenco de 

disciplinas alinhadas num quadro seqüencial em que se procura oferecer ao estudante 

conteúdos que parecem lhe oferecer a base necessária para iniciar no Magistério". 

Ainda em relação aos "desencontros" curriculares que devem ser resolvidos 

pelas instituições formadoras e das possibilidades existentes, no sentido de estreitar as 
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relações teoria-prática durante o curso, vale referir o depoimento de C. quando relata as 

suas descobertas do 5° semestre do curso, 

No entanto, o curso somente atinge o que imaginamos ao entrar na Pedagogia, lá pelo quinto semestre, 
onde começam as disciplinas mais práticas, as metodologias, que te colocam frente às salas de aula, em 
contato com as escolas. É aqui que podemos realmente ver como é mesmo, sentir-nos um pouco 
professoras, imaginar como será e o que faremos. É o início de muitas escolhas, começamos a entender 
melhor a teoria estudada, principalmente as que ligam mais diretamente ao Ensino Primário, como as 
psicologias, começamos a entender melhor a aplicação das correntes pedagógicas, quando tentamos, em 
algumas disciplinas, classificar os professores observados quanto a sua linha teórica. Muitas vezes, nos 
equivocávamos em nossas conclusões, pois nos baseávamos em momentos do processo de ensino e 
não em todo um contexto de sala de aula. Nestas primeiras observações é que começamos a organizar o 
tipo de professor que queremos ser, a partir do que vemos com outros professores, já começamos a 
excluir as coisas que não gostamos e que não concordamos. Começamos a escolher determinados 
autores para ler, com os quais nos identificamos ou, com cuja teoria concordamos e desejamos nos 
aprofundar. Convém ressaltar, que é também a partir do quinto semestre que a gente começa a ter mais 
tempo e acorda para os projetos de pesquisa da Universidade, isto porque alguns professores começam a 
nos incentivar quanto à pesquisa nos mostrando os caminhos para a produção científica. O primeiro 
projeto do qual fiz parte foi o de Brinquedoteca, organizado pelo N.D.I.; onde a proposta era a pesquisa e 
a confecção de jogos educativos voltados à Pré-Escola. Foram muito interessantes os semestres em que 
passamos neste projeto, mas este ficou restrito à produção de materiais ficando o lado da pesquisa a 
desejar e, com isto, não houve um progresso de conhecimento por parte dos bolsistas que faziam parte 
de um programa composto por aproximadamente 6 projetos, entre eles o da Brinquedoteca Hospitalar no 
HUSM. Este, a meu ver, foi o mais produtivo e que nos possibilitou além de algum conhecimento teórico 
sobre o assunto, um conhecimento humano da realidade das crianças internadas do Hospital 
Universitário. Foi um trabalho desenvolvido ao longo de um semestre, e que proporcionou um crescimento 
nosso, enquanto pessoas e futuras profissionais e, para as crianças internadas, que tinham um 
atendimento especializado na área recreativa e até pedagógica, amenizando o tempo em que eles 
ficavam internos no hospital realizando tratamento. Acredito que este trabalho contribuiu em muito para 
recuperação destas crianças. Além deste projeto, participei de outros e até houve tentativas, ou melhor, 
houve um projeto meu e de outra colega abarcando um tema o qual tínhamos interesse em aprofundar 
nossos conhecimentos, mas devido a alguns obstáculos e até mesmo falta de um professor que se 
dispusesse a nos orientar, acabamos desistindo e deixando-o para trás. (Aluna C., acadêmica do curso de 
Pedagogia Habilitação Séries Iniciais e Matérias pedagógicas para o Segundo Grau, autobiografia n.17). 

É no confronto com a realidade que a aluna começa a perceber a interação dos 

conteúdos aprendidos nas disciplinas do básico do Curso. Também começa a estudar 

com maior profundidade os autores que vão ao encontro da fundamentação da prática 

docente que pretende desenvolver. 

Além de salientar o papel das Metodologias de Ensino, na melhor compreensão 

das teorias antes estudadas, a aluna revela a importância, para seu processo de formação 

profissional de sua inserção nas atividades de pesquisa. Mas, como ela mesma ressalta, 

esta inserção tem de ser real, possibilitando a reflexão teórica na busca de explicações 

para a realidade investigada ou de orientações sobre como agir sobre ela. 

Em relação às Práticas de Ensino, tanto a realizada nas Séries Iniciais do Ensino 

Fundamental, quanto no Ensino Médio, a aluna C. traz dados significativos para analisar 

sua relevância no processo formador. 

Após os projetos, as práticas em escolas e as observações realizadas, chega o grande momento, os 
estágios, de primeiro e o de 2° Grau, com adolescentes do curso de Magistério realizado no Instituto de 
Educação Olavo Bilac , depois com as crianças, o estágio de 1 o Grau. O estágio já começa um semestre 
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antes, quando procuramos a escola para realizá-lo, procuramos uma escola adequada, uma turma 
razoável , pelo menos que não seja muito agitada, e, uma professora titular disposta a ter uma estagiária, 
para que a relação entre estagiária e professor seja ao menos harmoniosa. Enfim, procuramos um 
ambiente para a realização desta prática, agradável e com certa receptividade. Na escola fomos bem 
recebidas e já encaminhadas pela Coordenadora Pedagógica às turmas. Eu peguei a turma 23, cuja 
professora se mostrou um tanto receosa, pois demonstrou não querer estagiária na sua turma. Com isto 
fiquei um pouco insegura, quem não ficaria? Mas com o tempo, algumas observações e o início do 
estágio, já estávamos nos entendendo bem; nos entendemos muito bem, enquanto eu a observava, 
ajudava-a no que fosse necessário, quando assumi a regência da turma ela me ajudava, e como ajudou. 
A presença da professora titular fora constante nas aulas, sempre auxiliando nas atividades por mim 
propostas e, dando um auxílio individualizado para os alunos com maiores dificuldades. Uma pessoa 
muito alegre, uma profissional excelente e preocupada com o conteúdo e com a maneira de passá-lo ao 
aluno. [Grifo meu].Foram muito bons os momentos em que convivemos dia-a-dia em sala de aula, 
trocando materiais e pedindo sugestões uma a outra. Durante o estágio, procurou-se sempre desenvolver 
atividades que despertassem no aluno curiosidade e interesse, para que ele, partindo deste interesse, 
buscasse participar com mais determinação, investigasse detalhes, ou seja, tentasse construir o seu 
conhecimento utilizando com plenitude o seu potencial interno, buscando sempre possibilitar ao aluno 
refletir sobre os fatos, aguçar sua capacidade de pensamento e agilizar seu raciocínio mental. Neste 
sentido, deu-se uma certa ênfase à Matemática, pois se considerava esta como uma das disciplinas que 
mais influência exercia sobre o raciocínio, sobre o intelecto do aluno, sobre seu raciocínio lógico-mental. 
Ao término do estágio na escola de 1• grau, não pude deixar de acompanhar o desempenho da turma até 
o final do ano letivo, onde me propus a trabalhar como voluntária no projeto "Melhoria do ensino da 
matemática", na parte de construção de jogos. Acredito que o jogo sempre esteve presente nos melhores 
momentos de minha prática docente, pois entendo que é um dos melhores recursos didático-pedagógicos 
na construção do conhecimento como algo prazeroso. Apesar de alguns momentos de angústia e 
incertezas diante da formatura, não perdi a vontade em continuar a buscar o conhecimento, pois entendo 
a profissão docente como um grande desafio, e que a cada momento estamos aprendendo, pois estamos 
sempre interagindo e agindo com o outro nas mais diferentes situações. (Aluna C., acadêmica do curso 
de Pedagogia Habilitação Séries Iniciais e Matérias pedagógicas para o Segundo Grau, autobiografia 
n.17). 

Destaco, desse depoimento, em primeiro lugar, a atitude reticente da professora 

em relação à presença de uma estagiária em sua classe (turma 23). Não se trata de 

reação incomum; ao contrário, é corrente por parte de professores a rejeição a ter algum 

estranho em sua sala de aula. O que parece mais raro é o subseqüente trabalho conjunto 

de professora e estagiária, devido sem dúvida, ao nível de segurança e ao entusiasmo 

pelo ensino de ambas. 

A aluna C. demonstrou criatividade, empenho em envolver os alunos, neles 

despertando curiosidade e interesse. Nesse sentido, trago para essa análise as anotações 

no diário de campo da pesquisa que relata uma das observações feitas na sala de aula da 

aluna C: 

Hoje é uma Quarta-feira; às 14 horas estava dentro de um ônibus descendo a Av. Presidente Vargas para 
assistir à aula planejada pela aluna C. Fui muito bem recebida pela diretora da escola e pela professora 
regente, estagiária e as crianças. Faz muito calor, as crianças estão agitadas. Mas o carinho, a 
profundidade e a leveza com que a estagiária C. aborda os conteúdos faz com que os alunos envolvam
se por completo pelas atividades propostas. A sineta do recreio soa e as crianças vão brincar. No recreio, 
uma criança machuca o joelho, logo a estagiária contorna a situação e aproveita, em sala de aula, para 
abordar sobre os cuidados que as crianças precisam ter com as brincadeiras de correr. No segundo 
momento, abordou sobre a pesquisa que irão desenvolver para ciências. A turma de alunos ficou 
satisfeita com o desafio proposto e os olhos eram cintilantes de tanta alegria e curiosidade (Reflexões 
registrados no meu diário de campo em 21/06/1998). 
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Esse registro da visita realizada destaca somente uma das 65 aulas planejadas e 

executadas pela aluna C., das quais ela descreveu as mais significativas em seu relato 

autobiográfico. Mas uma característica marcante em suas aulas era a forma criativa 

como planejava; as propostas lúdicas embasadas em jogos construídos pelas crianças e 

por ela mesma; o despertar da curiosidade pela pesquisa já sendo desenvolvida por ela 

com as crianças da segunda série. Segundo FERREIRA (2000, p. 294) "Se existe algo 

que nos é próprio, é o nosso fazer criativo, a nossa relação professor/aluno, o nosso 

crescer juntos, o nosso educar/educando-nos.( ... )". 

A Prática de Ensino foi um desafio que a referida aluna conseguiu superar, 

enfrentar com entusiasmo, e ter uma maior clareza sobre a graduação que freqüentou, 

reconhecendo que está numa etapa inicial, na qual precisa superar-se constantemente. E 

ela comprova tal intenção. Após colar grau no primeiro semestre de 1997, não 

abandonou sua turma de estágio, continuando a participar na condição de voluntária no 

"Projeto Melhoria do Ensino da Matemática", na parte de criação e construção de jogos. 

Na busca de instaurar um espaço para a formação continuada de professores, na 

própria universidade, a aluna C. foi convidada para participar do grupo de estudos por 

mim coordenado. Eram espaços de muita troca, estudo e de apoio inclusive para as 

professoras da rede de ensino de Santa Maria e região, bem como para as futuras 

estagiárias, que podiam contar com os relatos de experiências diversificas vivenciadas 

pelas egressas do curso de Pedagogia. É o que ressalta o relato de C.: 

Logo após a formatura, atendendo ao chamado de minha orientadora de estágio, participei de um grupo 
de estudos sobre formação docente, durante um semestre, onde analisávamos textos sobre vida de 
professores, bem como refletíamos sobre nosso futuro profissional. Neste mesmo período, fui trabalhar 
em uma pré-escola que estava sendo inaugurada; as expectativas eram muitas, porém, a vontade em dar 
continuidade a meus estudos prevaleceu e acabei optando em realizar o mestrado como "aluna especial", 
do que, apesar de ter uma nova linguagem, com dificuldades diferentes daquelas até então por mim 
vivenciadas na graduação. Mas não desisti. Em meio às disciplinas do mestrado como aluna especial, 
participei, juntamente com duas colegas da graduação, como pesquisadora e autora de jogos lúdicos 
através de um projeto de extensão sobre oficinas pedagógicas, vinculado ao GEPEIS - Grupo de Estudos 
e Pesquisa em Educação e Imaginário Social - onde continuo atuando. Este projeto emergiu da 
necessidade e interesse de pensar e buscar novos caminhos para a prática educativa, juntamente com os 
professores da rede de ensino que se propuseram a participar. Através deste, proporcionamos aos 
professores, momentos de reflexão teórico-práticas no intuito de instigá-los e motivá-los para novas 
descobertas em torno de sua própria prática. As oficinas pedagógicas realizadas propiciaram um maior 
espaço para enfocar e refletir sobre métodos alternativos no processo ensino-aprendizagem, e ainda, nos 
permitiu estabelecer um intercâmbio com os professores do Ensino Fundamental , oportunizando espaço 
para difusão da importância do professor pesquisador e da formação continuada. Posso dizer que este 
período foi um dos mais, senão o mais significante de minha trajetória profissional, pois tive a 
oportunidade de conhecer diferentes realidades, pessoas e situações, fazendo como que aumentasse 
minha percepção em relação à responsabilidade que é atribuída à educação~ Felizmente, outras "portas" 
consegui conquistar. Digo "portas", porque entendo que, ao abrirmos uma porta, novos desafios 
encontramos pela frente ... Apesar de muita insistência de minha amiga e orientadora para realizar a 
seleção para o mestrado, optei em realizar a seleção para especialização, a qual estou em fase de 
conclusão. (Aluna C., acadêmica do curso de Pedagogia Habilitação Séries Iniciais e Matérias 
pedagógicas para o Segundo Grau, autobiografia n.17). 
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É interessante registrar que a vontade de conhecer e dar prosseguimento aos seus 

estudos fez com que ela freqüentasse as aulas, como aluna especial, no Mestrado do 

Programa de Pós Graduação em Educação/UFSM; participou também de um grupo de 

pesquisa intitulado GEPEIS - Grupo de Pesquisas em Educação e Imaginário Social, 

unindo-se ainda a mais duas colegas, também egressas, em um projeto de extensão, por 

mim coordenado, onde se buscava, através da construção de jogos lúdicos, viabilizar 

espaços de reflexão sobre a prática docente desenvolvida no Ensino Fundamental. 

Segundo a aluna C., foi um dos momentos mais significativos na sua formação 

continuada a participação neste projeto de extensão, que lhe oportunizou uma visão 

mais ampliada da realidade educacional. No final do ano de 1999, optou por realizar o 

curso de Especialização em Educação Ambiental. 

É interessante observar, no seu relato autobiográfico, a superação de 

significações instituídas embasadas no medo que ela sentia em relação ao julgamento do 

outro. Ela admite com sensibilidade uma passagem significativa da sua vida: 

E difícil realizar qualquer coisa quando se tem medo ... o medo de estar sob o julgamento do outro .. . 
Entretanto, por mais confuso que possa parecer, o "medo" e, ao mesmo tempo, a vontade em conquistar 
mais um espaço para a educação, fez como que me aproximasse de pessoas muito especiais, como as 
crianças do setor de hemato-oncologia do Hospital Universitário, onde trabalho como voluntária no setor 
educacional. Posso dizer que apesar de toda a problemática da doença daqueles baixinhos, perceber que 
estou dando um novo sentido a suas vidas. quando consigo um simples sorriso, me faz entender que é 
preciso acreditar no outro e em si mesmo, porque, por mais difíci l que se ja o obstáculo do caminho, é 
preciso perseverança e vontade para transformar nossa história/nosso saber em alegria de viver. [Grifo 
meu]. (Aluna C., acadêmica do Curso de Pedagogia Habilitação Séries Iniciais e Matérias Pedagógicas 
para o Segundo Grau, autobiografia n.17). 

C. relata que a coragem das crianças que lutam contra a leucemia lhe deu forças 

para lutar e superar seus próprios medos, dando-se conta da importância de vencer as 

fronteiras da arrogância que impedem a humanidade de caminhar para a construção de 

uma sociedade mais humana. Definindo-se como uma eterna aprendiz, "consciente, 

responsável, afetiva, sensível e persistente, a aluna C. encerra o seu relato 

autobiográfico. 

A intensidade emocional que a aluna C. revelou na sua autobiografia me faz 

lembrar das contribuições teóricas de ALVES; GARCIA (2000, p.93): "Aqueles que 

têm estudado o cotidiano da escola - e da vida - sabem, no entanto, que as vozes, nos 

projetos dominantes, proibidas de falar, continuam falando, os sons interditos que neles 

circulam são ouvidos por alguém, os cheiros aí produzidos chegam a algum lugar". 
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ALVES; GARCIA (op.cit) apontam para a possibilidade de superação do 

currículo instituído no momento em que se oportuniza, através das histórias de vida, 

espaços para os(as) alunos(as) serem ouvidos(as) e promoverem uma ruptura com o 

silêncio e o imobilismo que perdura no ambiente escolar. Mesmo que o poder instituído 

não forneça crédito e valor a essas vozes, elas mesmas assim se pronunciam, fazem-se 

notar e emocionam. Com o passar do tempo e com a insistência dessas vozes, elas serão 

ouvidas e assim produzirão os ruídos necessários que anunciarão as mudanças tão 

esperadas. 

Durante o desenvolvimento da pesquisa de doutoramento, estive sempre 

buscando dar ouvido a essas vozes. Agora, quando as seleciono para fazerem parte 

dessa tese, estendo a outros o som das vozes e as significações que carregam. 

Continuando a explorá-las, trago mais um depoimento que fala das significações 

imaginárias construídas sobre o processo de formação. 

Minha escolha pelo curso de Pedagogia foi feita para dar continuidade aos conhecimentos recebidos no 
curso de Magistério. As aulas de Psicologia assistidas já no curso de Pedagogia, foram as que mais me 
detinham atenção, pois vou contar um segredo, o maior sonho da minha vida era cursar Psicologia, mas 
devido a problemas financeiros não pude realizá-lo. Mas tenho a certeza, que o curso de Pedagogia 
superou todas as minhas expectativas, principalmente no decorrer dos semestres. A minha prática foi 
uma experiência que compensou todos os obstáculos que eu tive que enfrentar neste curso. A escola em 
que realizei o meu estágio, a V.F., é uma instituição que possui uma ótima receptividade por parte da 
direção, professores e alunos, proporcionando assim, uma maior liberdade para que a estagiária ponha 
em prática a sua proposta de trabalho. Um dos fatores importantes para uma ótima prática, é a parceria, 
entre professora titular e a estagiária, este vínculo deve existir para que o trabalho seja realizado por 
inteiro. A turma era muito interessada, agitada, curiosa, mas possuía respeito e carinho por mim. Os pais 
eram bastante preocupados com seus filhos, alguns iam semanalmente para saber sobre o desempenho 
dos mesmos. E muitos foram me agradecer e elogiar o trabalho realizado com os alunos. O fim do estágio 
deixou muita saudade. Ganhei muitos amigos e muita experiência. (Aluna E., acadêmica do Curso de 
Pedagogia Habilitação Séries Iniciais e Matérias Pedagógicas para o Segundo Grau, autobiografia n.05). 

A aluna E . ao relatar sua trajetória nos seus processos de formação revela sua 

vontade de continuar aprofundando os conhecimentos recebidos no Magistério na 

graduação em Pedagogia. Mesmo revelando que seu grande sonho era cursar Psicologia, 

ela reafirma sua convicção com a opção pelo curso de Pedagogia, destacando que o 

mesmo superou suas expectativas em relação ao que esperava, tendo seu estágio como 

um ponto de apoio decisivo para superação de desafios e como uma forma de 

compensação pela superação dos obstáculos vivenciados. Destaco a percepção da aluna 

E. sobre a Prática de Ensino, considerando-a como significativa no seu processo de 

formação, assim como foram significativos o ambiente da escola, o apoio da professora 

regente, o carinho das crianças e a experiência profissional que, gradativamente, foi 

sendo incorporada. 
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Dando continuidade à análise, trago agora aspectos significativos da 

autobiografia da aluna Ca. , que permite ampliar a discussão sobre as significações 

sociais instituintes construídas a partir de um processo de formação que viabilize a 

relação equilibrada entre teoria e prática, instaurando práticas reflexivas. 

Antes de cursar Pedagogia, a aluna Ca., realizara o curso de Magistério de nível 

Médio porque, diz ela: "Minha mãe, hoje professora aposentada, queria que sua filha 

seguisse o mesmo caminho, pois o Magistério é uma ótima profissão para a mulher que ganha 

os seus trocos e ainda pode cuidar da casa". 

Ca. volta ao colégio de freiras para tomar-se professora, "apesar de achar que 

jamais conseguiria dar uma aula", relata ela. E como veio a encontrar-se com a Pedagogia? 

Terminei o 2° Grau e me deparei com o vestibular; a moda na minha cidade era fazer o vestibular em 
Santa Maria. Comprei o manual do candidato e comecei a analisar os cursos, não havia curso de Moda e 
Estilo na universidade, então o que fazer? O que havia de mais conhecido era o curso de Pedagogia, 
apesar de hoje saber que eu não o conhecia. Inscrevi-me como forma de realizar uma aventura e 
conhecer a cidade de Santa Maria, mas garanti-me inscrevendo-me também em Santo Ângelo, para o 
curso de Administração. Morar em Santa Maria era um sonho, uma utopia, mas quando saiu o resultado 
do vestibular .. . Saí de casa, os meus pais me deram muito apoio, mas na primeira semana quando 
percebi que não haveria mais volta e que desistir não val ia pena bateu um medo, pois tudo era novo e 
agora teria que andar com minhas próprias pernas. No início foi difícil fazer amizades, pois todo mundo 
parecia diferente de mim, os assuntos não eram os mesmos, os gostos e tudo mais, a impressão de que 
eu tinha era de que havia caído de pára-quedas no meio daquela situação. (Aluna Ca., acadêmica do 
Curso de Pedagogia Habilitação Séries Iniciais e Matérias Pedagógicas para o 22 Grau, autobiografia n2 

12a). 

Ao deixar-se envolver pelo desejo de sua mãe, a aluna Ca. não se distancia de 

muitas outras professoras. Conforme aponta FONTANA (2000, p.121), "a professora 

que cada um de nós se tomou foi -se constituindo, silenciosamente, ora entrelaçada à 

filha que se opunha, ou que acatava a sugestão, ora entrelaçada à mãe, que pelas mãos 

dos filhos que aprendiam reencontrou em si a professora, ora entrelaçada às alunas que 

fomos". 

De certa forma, os fios que ligaram a mãe da aluna Ca. ao Magistério apesar de 

serem tingidos de outras cores, impulsionaram a filha a aceitá-lo e finalmente a 

continuar nele, como acentua FONTANA (2000, p.124), "não nascemos professoras, 

nem nos fizemos professoras de repente. O fazer-se professora foi se configurando em 

momentos diferentes de nossas vidas". 

O movimento da vida foi encarregando de impulsionar a aluna Ca. a um 

processo contínuo de tomar-se professora, em função de um sonho acalentado desde a 

infância de vir morar em Santa Maria. Sua opção pelo curso de Pedagogia foi aleatória, 
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pois era o que ela achava que mais conhecia. Entretanto, as decepções em relação ao 

curso foram gradativamente surgindo, embora delas tenha a aluna "tirado lições". 

As aulas na Pedagogia não estavam suprindo as minhas expectativas, eu esperava mais da universidade. 
O meu maior desejo era que houvesse uma maior articulação entre a teoria e a prática, tornando a 
pesquisa juntamente com o ensino e a extensão elementos da formação inicial do professor. Foi aí que 
comecei a correr atrás de projetos e a decepção foi maior ainda, pois meus professores não pareciam 
interessados em minhas idéias. Quando enfim consegui entrar num projeto, foi a glória! Até que 
começasse a perceber como realmente eram as coisas dentro da universidade, passei dois anos 
desenvolvendo um trabalho meramente mecânico, que significava mão de obra barata, sem ter o direito 
de utilizar ou expandir aquilo que produzia. Apesar de tudo consegui tirar lições e aprendi muito com essa 
trajetória, pois meu ponto forte sempre foi o senso crítico. (Ca., autobiografia da aluna do Curso de 
Pedagogia Habilitação Séries Iniciais e Matérias Pedagógicas para o Segundo Grau, autobiografia 12a). 

A análise do seu relato mostra a superação do mito da prática pela prática e a 

instauração de significações imaginárias instituintes sobre os processos de formação, 

quando a aluna aspira um equilíbrio entre a teoria e a prática na estrutura curricular do 

curso de Pedagogia, que contemple a pesquisa e a extensão como elementos do processo 

de formação de professores. Esse desejo de mudança, deveria estar presente em todos os 

formadores de professores, pois segundo MARCELO, (1998, p. 67), "o que o professor 

pensa sobre o ensino determina o que o professor faz quando ensina". 

Acredito que seja possível essa superação no momento de construção de um 

novo currículo para o curso de Pedagogia, mas isso só será viabilizado se realmente 

forem oportunizados espaços para sensibilizar os professores para essas mudanças, pois 

segundo SCHEIBE; AGUIAR (1999, p. 221), "o quadro a destacar inicialmente é o de 

reconfiguração mais geral da educação superior brasileira, no qual se encontra em curso 

uma reforma que se efetiva de modo bastante fragmentário, por meio de múltiplos 

instrumentos legais, como leis ordinárias, decretos, emendas constitucionais e mesmo 

medidas provisórias". 

Se é verdadeira a necessidade, importa que as mudanças sejam consentidas pelos 

formadores, porque correspondem ao que realmente julgam oportuno e não apenas em 

função das determinações legais, o que fica explícito nas colocações de SCHEIBE; 

AGUIAR ( op.cit). 

O relato autobiográfico da aluna Ca. alerta para a superação da dicotomia teoria 

e prática através do envolvimento com a pesquisa. Acredito que a pesquisa e a extensão 

constituem-se em elementos imprescindíveis, tanto no processo de formação inicial, 

como continuada de professores, desde que seja estabelecida uma relação de parceria 

entre o professor orientador e o aluno, embasada em princípios éticos e científicos. 
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Remeto a essas colocações em função de que o ingresso do aluno, através de 

uma proposta de trabalho que envolva a pesquisa, não pode ser feito com a intenção de 

que aquele somente cumpra tarefas, sem que haja um comprometimento com 

aprendizagens significativas para sua carreira futura. Isso nos remete à primeira 

experiência, de dois anos de pesquisa, vivenciada por Ca., quando desenvolveu 

atividades de forma mecânica, sentindo-se como mão-de-obra barata sem poder ampliar 

e diversificar os conhecimentos apreendidos. 

O relato autobiográfico da aluna sugere a existência de uma relação simbólica de 

poder, pois somente quem conhece a totalidade da pesquisa é o professor orientador 

cabendo aos alunos somente alguns procedimentos massantes, repetitivos e acríticos. 

Não compartilho com esse modelo de relação professor-aluno-conhecimento, 

porque parto do princípio de que ambos, nessa relação, aprendem quando uma parte 

significativa dos desafios acerca da apreensão do conhecimento são superados. 

A autobiografia de Ca. também mostra que ela consegue superar o mito do 

sucesso rápido, ou seja, a crença de que só se consegue vencer quando não existirem 

obstáculos e quando as pessoas agirem de acordo com as minhas expectativas. Isso é 

muito comum no início da carreira; quando ocorrem equívocos, somos tentados a culpar 

os outros e não assumimos que precisamos, por exemplo, nos qualificar melhor, pensar 

em novas estratégias e objetivos. 

Essa aprendizagem das dificuldades pode ser percebida no momento em que a 

aluna Ca. relata uma segunda experiência de pesquisa e se dá conta de que existem 

outros pressupostos da relação professor-aluno-conhecimento diferentes dos 

vivenciados anteriormente. E, ao mesmo tempo, conseguiu refletir sobre a experiência 

passada e relacionar os procedimentos apreendidos na primeira experiência, para poder 

aplicar e universalizar os mesmos para inúmeras comunidades do Rio Grande do Sul. 

Mas, para que isso fosse possível acontecer, a aluna Ca. teve que trabalhar com seus 

sentimentos para superar a sua frustração, e a esperança se tomasse o combustível 

necessário para que ela vivenciasse novas e intensas aprendizagens. 

Nos últimos semestres conheci uma professora que me abriu muitos caminhos e que representa muito 
bem a universidade e o seu verdadeiro papel. Pesquisadora e digna de ser chamada de Mestre, ela nos 
ensinou, através do seu exemplo, o que realmente é ser professor. Orientadora da minha prática 
pedagógica, ela, com seu jeito carinhoso, alegre e decidido ensinou-me a "ler, escrever, interpretar, 
falar ... e ainda me mostrou o valor que tem um gesto simples, mas que até então eu não conhecia em sua 
essência, o abraço. Realizei minha prática numa escola estadual, recebendo o auxílio da minha 
orientadora e da professora titu lar da turma, que se tornou uma grande amiga. Ministrar aulas já não me 
parecia tão difíci l. Montamos um verdadeiro projeto de pesquisa, eu, duas colegas e essa professora, 



5.3.2 As professoras 

Corno já exposto anteriormente, as significações imaginárias instituídas que 

apresentam urna continuidade sobre os processos de formação auxiliam na formação do 

mito da prática. E isto vem caracterizando a formação de professores em diferentes 

propostas curriculares de distintos cursos de formação. 

Devido ao modelo de transmissão de conteúdos teóricos fragmentados e 

desarticulados da atuação profissional, os egressos desses cursos acabam por afirmar a 

primazia da prática sobre a teoria. São por demais conhecidas as afirmativas: "eu 

aprendi na prática" ou "a teoria não me serviu de apoio". No entanto, consideradas as 

complexidades do mundo e da tarefa docente, é cada vez mais evidente a importância da 

teoria. GIESTA (2000, p.lO) aponta neste sentido: 

Quando nos cursos de formação de professores não é 
fornecida base suficiente para que o futuro profissional 
docente perceba a implicação do ensinar e do aprender, 
muito do que se idealiza nas salas de aula na universidade 
toma-se distante, quase inatingível, podendo ser 
considerado "dispensável" pelo educador, preocupando-se 
apenas em cumprir programa. 

A contribuição de GIESTA (2000) fornece elementos para ampliar a 

compreensão em relação ao desenvolvimento de práticas docentes distantes das reais 

necessidades dos educandos, que empobrecem a busca de urna ação docente que 

contribua para a instauração de novas significações sobre a relação teoria/prática e os 

processos de tomar-se professor. 

Ouvir professores atuantes na rede de ensino de Santa Maria fez com que muitas 

lembranças começassem a ser revividas e refletidas, principalmente quando isso foi 

feito ao longo de dois anos, pautados no processo de recordar-se através da escrita dos 

relatos autobiográficos. Os dois anos trabalhando com estas memórias aqui analisadas 

resultaram numa relação embasada na empatia, no respeito, no profissionalismo, na 

ética e na confiança que permitiu que os dados fossem sistematizados e refletidos não só 

por mim, mas também pelos sujeitos que participaram desta investigação. 

É essa "polifonia de vozes" que tenho o objetivo de trazer ao texto com a 

intensidade da vida, com o pulsar do coração e com o rigor e a cientificidade que os 

estudos no campo do imaginário social a partir da contribuição de CASTORIADIS 
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(1999) trazem àqueles que procuram conhecer um pouco mms sobre as significações 

sociais instituídas e instituintes, que foram e são, constantemente, construídas por 

aqueles que se dispuseram a colaborar com esta pesquisa. Um exemplo é o da 

professora N., que na entrevista, ao abordar sobre suas memórias em relação à infância, 

reforça a presença de significações imaginárias instituídas sobre a escolha profissional e 

os processos de formação. 

Eu nunca sonhei em ser professora. O meu sonho nunca foi feito, porque se eu tiver que trabalhar numa 
sala fechada com máquinas, eu gosto de fazer esse tipo de coisa, eu não entro em contato com as 
pessoas. Não que eu seja uma pessoa que não tenha um bom relacionamento com as pessoas. Tenho, 
eu até que tenho, mas eu podendo ficar sozinha é melhor. Por exemplo, eu passo a semana com gente, 
eu gosto no fim de semana, sexta e sábado, sem muito contato com as pessoas. Eu até queria saber o 
porquê, mas é que às vezes a gente se machuca tan~o com as pessoas, é, de querer conhecer o outro, a 
gente se surpreende. Às vezes as pessoas, tu pensa que é uma coisa, não é aquilo, então às vezes se eu 
estou meio sozinha, eu me sinto bem assim. Não sei se é porque durante a semana eu entro em contato 
com muita gente, eu trabalho de manhã aqui e à tarde eu trabalho numa outra escola, numa escola 
particular, também como funcionária. Então eu sempre estou em contato com crianças, é aquela agitação. 
Mas entre a criança e o adulto, eu prefiro ficar junto com os pequenos. É aquela coisa assim, não vê 
maldade nas coisas, é claro que existe criança que a gente percebe que possui problemas mas eles são 
mais transparentes. Eu tenho muita curiosidade de querer conhecer o outro, porque certas pessoas agem 
de determinadas maneiras que machucam. Ou talvez não encontrei certas coisas que eu não consigo 
descobrir em mim, eu tento ver nos outros, sabe, não consigo, então (pede para desligar). Trabalhar como 
administradora, trabalhar num escritório, um trabalho mais meu. Eu vou te contar, eu tentei para 
Administração, daí como eu não tinha estudado, tinha que fazer cursinho, eu trabalhava na época, daí 
não passei. No outro ano eu tentei vestibular, não estudei, para Administração também. Depois no outro 
ano, eu tentei de novo, fazer para um curso mais fácil de entrar, fiz para Ciências. Não sei porque criaram 
estes dois cursos: Estudos Sociais e Ciências, porque, na verdade, você não é bom profissional no caso 
de Estudos Sociais em História e Geografia e, em Ciências você não é ótimo professor nem na 
Matemática e nem na Biologia. Ou você é uma coisa ou você é outra. Aí então eu fiz assim, fiz por acaso, 
passei, eu passei lá e passei aqui. [Grifo meu]. Daí, assim como eu entrei na Universidade, eu saí. Foi 
tão rápido para fazer o curso, que em dois anos e meio, e fiz em dois anos, foi rápido, nunca reprovei em 
nenhuma disciplina, então eu fiz o curso por fazer, mas nunca sonhava em ser professora, nem sei, nem 
porque eu fiz, essa é a minha verdade. Depois de passar, eu me formei e acho que fiquei uns 7 ou 8 anos 
sem trabalhar, fiz concurso para o Município, passei, mas não me chamaram. E também eu fiquei 
trabalhando, fazendo outros tipos de trabalho, não tentei mais o vestibular. Daí depois foi pedido outro 
concurso para o município, passei, daí comecei a trabalhar. Nunca sonhei em ser professora [Grifo meu]. 
(Professora Municipal, N.6 anos e 1 mês de carreira docente, entrevista n.1 ). 

Em relação à escolha profissional, a professora N. também demonstra que foi 

aleatória, quase por acaso, em função da facilidade de sua experiência com o segundo 

curso, uma licenciatura curta em Ciências, vale ressaltar seu caráter realmente facilitado 

em tempo e esforço, do que resulta em escassa formação profissional. 

Durante os dois anos e meio que freqüentou a graduação em Ciências, destaca 

que nunca reprovou em nenhuma matéria e sentiu o tempo passar depressa. Mesmo 

assim, N. recorda a influência de alguns bons professores com os quais conviveu no 

curso. 

Os professores que lembro da época da faculdade, foram aqueles professores que realmente cobravam, 
que exigiam que colocassem os seus posicionamentos realmente ensinaram. O que me marcou muito, 
sabe, por eles serem assim, de cobrar, foi que muita coisa sobrou, restou, eu realmente aprendi, porque 
foi cobrado. Eu não estou dizendo que ele tenha que ser um professor ditador. Ah, o bom educador é 
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aquele que é um mediador, o péssimo professor é aquele que se preocupa só assim, com os conteúdos. 
O bom educador tem a preocupação com a formação integral do todo do aluno. Não só específico do 
conteúdo. De formar, assim, alunos conscientes, que pensem. De prepará-los para a vida, de fazer com 
que eles enxerguem o mundo com os olhos diferentes, não aquelas limitações. Que o aluno tenha uma 
visão maior das coisas, da sociedade, do mundo em que vive. Saber também ser bem crítico, saber 
distinguir o que é certo e o que é errado, ter os seus próprios pensamentos. (Professora Municipal , N.,6 
anos e 1 mês de carreira docente, entrevista n.1 ). 

A professora N. acredita que a sua aprendizagem tenha ocorrido de forma 

satisfatória em função de ser a prática docente desses professores direcionada e 

organizada. De sua entrevista, destaco a rememoração de antigos professores que, 

combinam com a figura daquele mestre que, segundo SOUSA (1998, p.44), " ... produziu 

mudanças substantivas nas relações destes sujeitos com a escola, com os professores e 

com o conhecimento". 

Em relação a seu estágio de Prática de Ensino, as lembranças são de 

ressentimento, por não tê-lo feito sob a forma de regência em uma sala de aula. Ela 

considera ser este um ponto falho nos seus processos de formação, porque acredita que 

ter sido prejudicada na sua futura atuação profissional pela ausência de uma supervisão 

da sua prática docente, característica do estágio supervisionado da graduação em 

Ciências. 

No meu estágio eu não dei aula. [Grifo meu]. Foi na época da greve, a gente pegou uma escola do 
Estado e só confeccionou, na verdade, os materiais, depois no fim eu consegui . Acho que trabalhei um 
mês no Colégio de Fátima, dando aula, trabalhei um mês, praticamente não fiz estágio propriamente dito, 
eu não fiz o estágio eu acho que tem que ter. porque ali, que você está estudando, está sendo 
supervisionada, alguém que está te ajudando e orientando. [Grifo meu]. Não estou dizendo que a gente 
tem que ser dependente dos outros, mas o estágio ele vai fazer com que você tivesse mais segurança no 
que você está realizando Quando eu comecei a trabalhar aqui, minha aula foi um CAOS, fiquei muito 
nervosa, tinha tomado um monte de remédio, para ficar calma, você não fica normal, medo por que? 
Porque eu não fui trabalhada! Não fiz estágio supervisionado!. [Grifo meu].Ciaro que hoje eu não tenho 
medo de dar aula não é o problema, não é o caso, mas eu acho assim, uma coisa que marcou , que ficou , 
foi que eu não tive estágio ! Já tive estagiárias aqui também. Digo a elas o quanto é importante, inclusive 
da gente poder estar junto, ajudar assim como a gente aprende muito com elas, tentar, porque eu sei o 
que eu sofri , sabe, e eu penso assim, podem até me criticar, eu nunca sonhei em ser professora, mas 
quando eu faço uma coisa eu gosto de fazer bem feita e tenho muita responsabilidade. (Professora 
Municipal, N. ,6 anos e 1 mês de carreira docente, entrevista n.1). 

A professora N. afirma que, quando começou a trabalhar na E.M.L.M.B., as suas 

aulas eram um caos, pois se refere às falhas de seus processos de formação, atribuindo 

grande importância ao estágio de Prática de Ensino nesse processo. Por isso mesmo, 

hoje ela recebe estagiárias na sua sala de aula e procura dar-lhes todo o apoio, pois 

reconhece o quanto é significativo ter alguém que realmente se preocupe com o 

processo de formação de professor, que para ela, necessariamente, passa pelo estágio de 

conclusão de curso. 
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As significações sociais instituídas, apresentadas por N., corroboram nossas 

convicções a respeito da importância de serem desenvolvidas, ao longo do curso de 

formação, muitas atividades de prática pedagógica que inclui o estágio de docência. 

Têm-se evidenciado, nesta pesquisa, o quanto são significativas as experiências 

profissionais ao longo da graduação e também o quanto o estágio realmente 

supervisionado pode contribuir para a formação de professores mais bem preparados e 

bem situados quanto às exigências profissionais. 

O depoimento da professora N. revela uma aparente contradição, pois, embora 

acuse a precária formação, continua afirmando que nunca sonhara em ser professora. 

Arrisco-me a supor que esta fala, por muito tempo, foi a justificativa utilizada para 

encobrir suas dificuldades ao longo do seu exercício profissional. Mas N., que não 

sonhava em ser professora, "tomou gosto" por seu trabalho e preocupa-se em buscar 

aperfeiçoar-se e aperfeiçoá-lo. 

A professora N. reconhece estar mudando a sua forma de atuação profissional 

através da substituição de uma postura passiva e conformada, para uma de busca e 

questionamento. Inclusive, admite que gostaria de realizar outra graduação em Ciências 

para poder buscar maior embasamento teórico. 

Então eu acho assim, nestes 6 anos e 1 mês, para quem entrou naquele ano que eu entrei , eu estou 
tendo, mesmo com os colegas aqui, os colegas permanecem os mesmos, e eu acho que isto vai fazendo 
com que eu pegue gosto, vai tentando algo mais, realmente que as coisas não são tão maravilhosas 
desse jeito. O meu problema é que como sou da área de Ciências. então eu trabalho com Matemática e 
Biologia. Então na verdade você tem que dominar duas áreas e sempre a gente tem aquela queda. uma 
para a outra, às vezes até para as duas. Então fica difícil, de você conciliar. Eu queria fazer vestibular, o 
problema é que fica difícil. Trabalho todo o dia, chega a noite e daí. .. um pouco é acomodação, mas na 
maioria das vezes é cansaço mesmo, chega em casa e não tem condições, trabalhar em duas escolas, na 
outra escola é muito estressante de trabalhar. Então eu teria que me especializar em uma área ou em 
outra" Mas estamos aí, esse curso está ajudando muito a gente, o conteúdo em si de Matemática e 
Ciências a gente domina, mas essa questão do lado pedagógico da didática, de como trabalhar, eu acho 
importante. Como trabalhar e dar o conteúdo por dar, não é bem assim, tenho um objetivo em cima de um 
determinado conteúdo. É como eu te falei. Desde o início eu nunca sonhei em ser professora, só que hoje 
em questão da prática, a gente vai aprendendo, sempre querendo buscar algo diferente, para poder 
aperfeiçoar, porque na medida em que tu começas a fazer uma coisa, depois vai descobrindo, vai 
querendo algo diferente, a gente vai até gostando, daquele tipo de coisa. É o que está acontecendo 
comigo, por isso que eu disse, eu já havia falado, no 1 ° ano foi difícil para mim, porque nunca pensei 
mesmo em ser professora. Só que hoje já penso diferente, porque procuro sempre buscar novas 
informações para poder me dar assim embasamento, para realmente continuar. Estou gostando através 
de tudo isso que está sempre mudando, sempre uma coisa ou outra, buscando algo diferente. Eu gostaria 
de fazer outra faculdade para buscar mais. Eu tenho certeza que hoje eu não vou ser aquela aluna que eu 
fui no tempo em que eu fiz faculdade, vou ser uma aluna bem diferente, a gente já tem noção do que é, a 
minha atuação como professora e como aluna ao mesmo tempo. Eu vou me colocar no lugar dos alunos, 
vou ser aluna, mas ao mesmo tempo eu sou professora. Eu acho bem interessante isso. (Professora 
Municipal, N., 6 anos e 1 mês de carreira docente, entrevista n.1 ). 
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Ao mesmo tempo em que afirmava a necessidade de alcançar mais 

conhecimento, N. entra em contradição ao reafirmar o predomínio dos conhecimentos 

advindos da prática. Quando fala de seus seis anos de exercício profissional, parece 

atribuir a eles tudo o que aprendeu sobre ser professora. Mas se for lido com mais 

atenção seu relato de vida, observa-se que não foi somente com a prática pela prática 

que ela tornou-se uma professora mais preparada, mas foi a sua busca constante através 

dos cursos oferecidos na escola e fora dela que, gradativamente, promoveram as 

mudanças necessárias. 

Não posso deixar de considerar esse saber construído a partir da prática docente, 

mas sei que o mesmo poderá ser ainda mais ampliado e refletido caso houver a 

aquisição de conhecimentos teóricos e a intenção de confrontá-los constantemente. 

Conforme afirma MELO (1999, p.47), "o professor é um dos profissionais que mais 

necessidade têm de se manter atualizados, aliando à tarefa de ensinar a tarefa de 

estudar". Por isso mesmo, continua o autor, "entender a formação na perspectiva social 

é entendê-la e defendê-la como um direito do professor. É superar o estágio de 

iniciativas individuais para aperfeiçoamento próprio e colocá-lo no rol das políticas 

públicas para a educação". Nesse sentido, os processos de formação de um professor, 

segundo MELO (op. cit), estão também relacionados às dimensões e aos desafios da 

carreira profissional e à jornada de trabalho, exigindo a implementação de uma política 

de valorização profissional que não deva ser da responsabilidade do professor como 

indivíduo e que garanta uma aproximação real das competências profissionais e a 

reconstrução da auto-estima. 

Uma política de formação de professores deve também garantir a criação de 

espaços onde os professores imersos em seus cotidianos e no locus formador possam 

atualizar práticas, criar novos conhecimentos, trocar saberes, alegrias, esperanças que 

sirvam de retroalimentação para o enfrentamento de novos desafios. Afirmo isto porque, 

muitos professores sabem que existem diversos modos para criar conhecimentos, que 

não ficam restritos a uma sala de aula, mas estendem-se para fora da escola, nos 

encontros e desencontros, nas relações formais e informais que são estabelecidas. É essa 

possibilidade de instauração de novas significações que rompe com as explicações 

redutoras da complexidade da dimensão humana. 

ALVES; GARCIA (2000 p.lül) apostam na possibilidade que cada professora 

possui de compor redes de significações capazes da construção de preciosos 
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conhecimentos, porque "cada uma de nós é única, ainda que alguns tentem prender-nos 

em suas classificações, sempre redutoras da complexidade e riqueza de cada eu e de 

cada nós". Tal aposta não significa, menosprezar o conhecimento teórico indispensável 

à formação de qualquer profissional de nível superior. 

Ainda em relação ao processo de formação profissional, trago o depoimento da 

professora MGA., no qual ela destaca suas dificuldades no exercício profissional junto 

aos Anos Iniciais do Ensino Fundamental por não haver cursado a habilitação de 

Magistério de nível médio e ter realizado, "apenas", o curso de Pedagogia em seu antigo 

modelo. Ao mesmo tempo, a professora MGA. relata sua angustiada busca pelo 

conhecimento que não obteve em seu curso. 

Eu fiquei com uma lacuna por ter feito a primeira opção em Agronomia. Eu tinha feito 2° grau e não 
Magistério. Então aquela comunicação para Séries Iniciais eu não tenho até hoje. Quando eu fui me 
empregar pela primeira vez, onde estava a barreira, na falta do Magistério. Eu tinha só Pedagogia. Aí eu 
fui pesquisar no Olavo Bilac adaptações que eu poderia fazer, para concluir o Magistério. Aí eu levava em 
média três anos para fazer esta adaptação. Ano a ano fazendo as disciplinas que eu não tinha, as 
didáticas. Foi quando eu optei por fazer então uma pós-graduação. Aí eu fiz a pós-graduação. Apesar 
que, funcionava mais ou menos assim: você se apegava, agarrava-se com alguém, em ano político e por 
ali você entrava pela ... pelo desvio, pela fresta , que te abriam. E aí eu não comecei a pedir, pedir, pedir 
para todo mundo eu pedia, pedia uma vaga no município e não estava fácil de conseguir essa vaga. Eu 
comecei a ir todos os dias e aí me diziam: semana que vem e eu ia no outro dia, e diziam-me, mas eu te 
falei a semana que vem eu disse: não me importo de vir todos os dias. Talvez pela persistência de um 
mês completinho todos os dias me deram uma escola. Mas eu vibrava de alegria quando me deram 
porque até ali eu tinha quase dois anos com o diploma embaixo do braço. E precisando trabalhar. Eu 
tinha o meu filho pequeno. Aí eu consegui a vaga. Quando eu cheguei na escola era uma 1 a séria e eu 
sem Magistério. Eu pensei, não posso reclamar, vão me mandar de volta para a Educação, para 
Secretaria. Eu cheguei lá, de repente eles não têm uma série mais avançada para me dar, o que vai 
acontecer, eu vou perder a minha vaga. Aí eram todas as noites um suplício, pilhas e pilhas de coleções 
que eu comecei a arrumar emprestado e comprar livros e daí eu mandava cartas para as editoras e 
arrumava emprestado com professores assim, que tinham e pessoas da família mesmo, e ali eu comecei 
a fazer os meus planejamentos. Tinha duas 1 a séries na escola, então eu conversei com a minha colega, 
expliquei que não tinha o Magistério, não tinha experiência profissional e eu estava numa primeira série, e 
eu sabia do comprometimento até nem fazia tanta idéia. Aí eu comecei a fazer tudo que era curso, convite 
que vinha para o professor de primeira série eu ia para aquele curso. Em todos os cursos que eu ia, eu 
reclamava da minha falta de habilitação e da deficiência que eu sentia e da dificuldade que cada noite 
para mim era um suplício, porque eu entrava noite a dentro fazendo o planejamento. Para fazer um 
planejamento de 4 horas, eu gastava 8, 1 O, fazendo pela falta de habilitação em Séries Iniciais que eu 
não tinha. Talvez até por isso, porque eu chegava perto das pessoas, eu só faltava implorar uma ajuda, 
porque eu sabia do trabalho que eu tinha na mão e do produto que eu tinha que entregar no final do ano. 
Aí a Secretaria da Educação no próximo ano, ela ofereceu uma semana antes de iniciar as aulas, ela 
convocou todos os professores de primeira série para um treinamento, um aperfeiçoamento. Mas foi uma 
dádiva, porque ali naquela época, eles davam muitas sugestões de atividades e eu explicava sempre, 
aonde eu ia eu levantava a mão e dizia que eu talvez estivesse na fase dos porquês mal resolvidos, 
porque para tudo que era atividade eu tinha que saber o porquê que eu tinha que trabalhar, porque para 
mim, tinha uma coisa sem muito sentido. Como a criança caminha pé ante pé em cima do tracejado, essa 
parte assim o de equilíbrio da criança, da motricidade fina, da ampla, isso aí para mim ... , eu queria saber 
o porquê de trabalhar aquilo na primeira série com as crianças, que eu não tinha a parte formativa de 
base. E daí a partir daquele treinamento, eu passei a fazer outros. Teve depois um de Educação Física 
para Séries Iniciais que também foi maravilhoso, eu passei a trabalhar sabendo o porquê. Eu me 
especializei mesmo na primeira série. Aí eu trabalhei quase 9 anos e não tinha vontade de largar a 1 a 

série porque assim conhecia bem o trabalho. Sim aí pegou, adquiri experiência. A gente passa também a 
criar atividades, a partir do momento que você sabe porque tem de fazer aquilo até na brincadeira de 
crianças num aniversário, numa pracinha de brinquedo, você está passando na rua, você vê coisas que 
eles fazem e você pensa, mas aquilo desenvolve o equilíbrio, aquilo ali desenvolve a atenção, aquilo ali 
desenvolve tal coisa. Então você começa, em cima daquilo, a enxergar atividades, a pesquisar e a criar 
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também, modificar. A gente se sente seguro, depois que aprende. [Grifo meu]. (MGA., professora 
municipal , 18 anos e 4 meses de carreira docente, entrevista n.04) 

Tal como a professora N., MGA, também se ressentiu, no início de sua carreira, 

da falta de conhecimento específico sobre o trabalho de um professor das Séries Iniciais. 

E tal como sua colega, procurou suprir as lacunas, buscando respostas a seus por quês. 

É importante salientar que a professora MGA não se arrepende da profissão 

escolhida como professora porque se sente completamente envolvida de corpo e alma. 

Tanto que afirma, que caso tivesse escolhido outra profissão não se sentiria completa, 

poderia até exercer outra profissão com dedicação, mas sem o coração e sem pôr a alma 

nas suas ações profissionais. Também menciona que acredita que a professora necessita 

conciliar o seu lado pessoal e profissional, mas nos últimos anos isso tem ficado um 

pouco complicado em razão de problemas de saúde da sua mãe e posterior falecimento. 

Nesse processo vivenciado pela referida professora a mesma coloca que sente que ir 

para a escola a tem auxiliado a enfrentar a situação familiar complexa, mas nota que o 

seu aproveitamento tem diminuído progressivamente nos cursos de aperfeiçoamento e 

atualização que freqüenta, principalmente no que se refere a sua capacidade de 

concentração. Conforme aponta PERRENOUD (1999, p.10), "um sentimento de 

fracasso, de impotência, de desconforto, de sofrimento desencadeia uma reflexão 

espontânea para todo o ser humano e profissional". 

O momento que a referida professora vinha atravessando no seu ciclo de vida 

pessoal não interfere demais em sua postura profissional, mas de acordo com 

PERRENOUD ( op. cit), lhe fornece condições para que reflita sobre o contexto no qual 

está inserida. E é essa reflexão que oportuniza que ela possua as condições necessárias 

para ir gradativamente superando as perdas que vão se somando no decorrer da vida do 

ser humano. Destaco o zelo que a mesma possui com seu exercício profissional, no 

sentido de sentir-se magoada por não poder, numa situação tão complexa, manter o 

equilíbrio necessário entre a vida pessoal e profissional. 

Acredito que a reflexão seja importante de ser incorporada junto do fazer 

docente, pois ela pode, segundo PERRENOUD (1999, p.11) "liberar os profissionais do 

trabalho prescritivo, para convidá-los a construir suas próprias iniciativas, em função 

dos alunos, do campo, do meio ambiente, das parcerias e cooperações possíveis, dos 
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recursos e das limitações próprias do estabelecimento, dos obstáculos encontrados ou 

previsíveis". 

Os cursos e mais os estudos paralelos que MGA foi desenvolvendo, fizeram com 

que permanecesse trabalhando por 9 anos com primeira série. Afirmando aspectos 

significativos em relação aos seus processos de formação e prática docente, ela 

contribui no sentido de apontar as significações instituintes no momento em que 

acredita que é o conhecimento que o professor possui sobre a sua área de atuação que 

fornece as condições necessárias para que ele possa criar. O professor que não possui 

conhecimento na sua área de atuação acaba por copiar atividades de livros sem poder 

desenvolver o seu imaginário radical e conseqüentemente a sua reflexão. Segundo 

PERRENOUD (1999, p. 11), "( ... )uma prática reflexiva metódica inscreve-se no tempo 

de trabalho, como uma rotina. Não uma rotina sonífera; uma rotina paradoxal, um 

estado de alerta permanente. Por isso, ela tem necessidade de disciplina e de métodos 

para observar, memorizar, escrever, analisar após compreender escolher opções novas". 

Refletir também sobre a prática docente não é somente uma atividade individual, 

mas sim coletiva. Conforme PERRENOUD (op. cit, p. 11) "( ... ) a prática reflexiva até 

pode ser solitária, mas ela passa também pelos grupos, apela para especialistas externos, 

insere-se em redes, isto é, se apoia sobre formações, oferecendo os instrumentos ou as 

bases teóricas para melhor compreender os processos em jogo e melhor compreender a 

si mesmo". 

As informações obtidas na entrevista da professora MGA e o acompanhamento 

de seu trabalho durante dois anos, mostram também que ela não guardou para si as 

dúvidas e questionamentos; foi através de conversas informais com os colegas 

alfabetizadores e palestrantes que foi se construindo como alfabetizadora. 

A história de vida de MGA., hoje diretora de sua escola é uma clara 

exemplificação da necessidade de pensar-se a formação inicial de professores tendo 

como eixo a concreta relação teoria-prática de modo a que eles aprendam o como fazer 

orientados pelo porquê fazer. 

A busca pela reflexão, pelo conhecimento e pela atualização deve ser constante 

na profissão de professor, embora como aponta MELO (2000), o novo perfil de aluno 

como um sujeito social que leva para a sala de aula novos padrões culturais e sociais 

esteja pondo em questão a maneira, inclusive, como o professor percebe o exercício da 
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sua profissão. O avanço tecnológico e de informação crescentes, nem sempre podendo 

ser utilizados por todos, está interferindo na relação do professor com o conhecimento e 

se constitui como elemento fundamental para embasar sua ação docente. Mas, como 

garantir a competência profissional? Acredito ser este o desafio buscado no 

entendimento de que a qualificação profissional não se encerra com o término da 

formação inicial, mas prossegue durante toda a nossa existência. 

Com o passar do tempo, ouvimos dentro das várias instituições de ensino as 

seguintes falas: "Eu não vou fazer estas mudanças, vou ensinar do jeito que eu aprendi", 

"Não invento muito coisa, as crianças aprendem bem deste jeito". Esses discursos 

pedagógicos vão fortalecendo a crença de que o desejo em aprender vai 

progressivamente adormecendo pouco a pouco, até chegar a uma letargia irrecuperável. 

HERNÁNDEZ (1998) considera que se constitui numa significativa falta de 

responsabilidade quando seres humanos imbuídos do desejo de ensinar renunciam à 

possibilidade de aprender, esquecendo que a gênese da profissão de professor é estar 

preparado para aprender para toda a vida. 

Acredito e defendo que o passar dos anos de uma carreira profissional não 

combina com o predomínio da falta de humildade, com excesso de orgulho e falta de 

desejo de conhecer, pois é significativo, para dar prosseguimento a novas 

aprendizagens, ouvir o outro e aprender com ele, com as experiências do cotidiano, com 

as leituras, com os grupos de estudos, com as experiências dos docentes que trabalham 

em outras instituições. O passar dos anos deve fortalecer as convicções dos professores 

ao longo da sua trajetória pessoal e profissional, mas não deve permitir que elas 

impeçam-nos de enxergar as várias facetas da verdade, da justiça e do conhecimento. 

Enfim, desta existência plural na qual estamos inseridos. 

A superação das significações imaginárias instituídas, construídas em tomo do 

mito da prática pela instauração de novas significações instituintes através de uma 

relação de equilíbrio entre a teoria e a prática, apresentada na entrevista do professor 

. . l Gl6 mumc1pa . 

Nesse sentido, a análise parte das suas lembranças sobre a escola quando ele 

recorda sua ansiedade e curiosidade para freqüentá-la. Seu desejo de participar do 

16 Esse professor é o único sujeito homem que faz parte da amostra da pesquisa, apresentando uma prática 
docente reflexiva embasada nos pressupostos da criatividade, autonomia, criticidade e ludicidade. 
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umverso escolar é retribuído através da sua pnmetra professora que era amável e 

dedicada a seus alunos. Um dos indicadores para essa forma positiva de lembrar a 

escola é apontada na contribuição de BUENO et al (1998, p.53), quando lembram que, 

"a escola não é, todavia, lembrada do mesmo modo por todos os rapazes. Para alguns, 

ela constitui-se numa passagem tranqüila, sem problemas de adaptação, muitas vezes 

porque o ambiente familiar cuidou de estimulá-los e de familiarizá-los com seu 

universo". 

Para as crianças que vivem em um ambiente que as estimulem para a leitura e 

para a escrita o ingresso no ambiente escolar toma-se muito menos traumático, do que 

para aquelas que se deparam pela primeira vez com as exigências de um ambiente 

formal de aprendizagem. O professor G. é um exemplo do primeiro caso, dos que se 

adaptam bem à escola. Estas diferenças têm de ser compreendidas pelo professor, 

significando perceber a criança como um ser humano que "afirma positivamente seus 

desejos e interesses( ... )" (CHARLOT, 2000, p. 31). 

Por que G. escolhe a profissão de professor? Por esse interesse pelos outros e 

pelo próprio processo de aquisição de conhecimento. É essa alegria em ensinar que o 

professor G. reafirma a cada momento quando nota seus alunos interessados sobre o 

conteúdo que é apresentado e ensinado. Mas é essa busca em conhecer cada vez mais 

para ensinar melhor os alunos que determinou o seu retomo aos estudos através de uma 

pós-graduação. 

A escolha profissional em ser professor partiu do meu interesse em poder auxiliar outros seres humanos a 
conhecer um pouco mais sobre a Geografia, do que é ensinado na escola, através dos meus estudos e 
percepções. Fico muito feliz quando sinto os meus alunos interessados em relação ao conteúdo 
apresentado e ensinado. Foi nesta busca em conhecer mais para ensinar melhor os alunos que busquei 
uma pós-graduação. Sempre busquei aprender. Nunca tive receio em conhecer. Acredito que isto é o que 
mais destaco sobre os meus processos de formação: a alegria em buscar novos caminhos e novas 
respostas. Acredito que este aspecto auxiliou na minha escolha em fazer uma pós-graduação, pois a 
disponibilidade em reconhecer que estamos aqui para sermos solidários uns com os outros , buscarmos 
sempre aprender e sermos coerentes com as nossas escolhas. (Professor Municipal, G.6 anos e 2 
meses de carreira docente, entrevista 1 0). 

Noto que ao mesmo tempo em que o professor G. encontra-se numa fase de 

identificação com a profissão sentindo-se seguro e competente para exercê-la, também 

sente a vontade de dar continuidade aos seus estudos numa pós-graduação. Nesse 

momento, o desejo em buscar novas estratégias metodológicas, novos conhecimentos e 

novos desafios faz com que ele esteja ingressando na fase, segundo HUBERMAN 

(1992, p.41 ), de "diversificação" onde "as pessoas lançam-se, então, numa pequena 
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série de experiências pessoais, diversificando o material didáctico, os modos de 

avaliação, a forma de agrupar os alunos, as seqüências do programa etc". 

A vontade de conhecer, sem pôr obstáculos e limites a esse processo, faz com 

que o professor G. tenha sempre estímulo e alegria em buscar novos caminhos e novas 

respostas, fortalecendo, assim, a sua capacidade de criação e busca do novo, o que lhe 

permite construir novas significações em tomo dos seus processos de formação e 

conseqüente prática docente, superando a fragmentação teoria e prática. Tanto na sua 

entrevista como na sua autobiografia percebo o desejo que possui em conhecer mais e 

desafiar novos horizontes, ao dar-se conta de que a prática por si só não basta. 

É essa multiplicidade de sentimentos e desafios que toma tão encantadora a 

profissão de professor, desde que ele tenha sensibilidade para valorizar em sua carreira 

docente as demonstrações de carinho e de respeito que são construídas dentro do 

cotidiano escolar. Ainda, para muitos professores que se encontram na fase, segundo 

HUBERMAN (1992, p.), de "desenvestimento amargo", ir para a escola toma-se um 

martírio. E, para estar na fase anteriormente citada, não é preciso estar vivenciando 

trinta anos de exercício profissional, esse desencanto com a profissão não é algo que 

possa estabelecer uma nítida relação de tempo de carreira, mas sim na progressiva perda 

da capacidade de criação, de vida e de motivação. 

Felizmente, não é nessa fase que encontramos o professor G., porque ele toma 

cada dia vivido na escola um dia diferente, pois admite que a aula planejada sempre 

difere da aula que por ele é ministrada. E isso também considero como um fator positivo 

e desencadeador de novos estímulos para inovar a prática pedagógica, porque se cada 

dia fosse igual ao outro o professor correria o risco de instaurar uma monotonia em seu 

fazer docente e perder, gradativamente, o desejo em ser professor, podendo inclusive 

adoecer, conforme os estudos apresentados por ESTEVE (1999). 

Outro ingrediente motivador do exercício profissional do professor G. se refere 

às novidades e às surpresas que acontecem na sua sala de aula, que nunca se toma 

rotina; isto decorre de sua predisposição tanto pessoal quanto profissional em viabilizar 

espaços de reflexão sobre sua própria prática docente e conseqüentemente, não ter medo 

do novo. Conforme as palavras transcritas do professor G.: 

O sol ainda não chegou e o relógio a pouco despertou ... ". Um dia na Escola começa bem antes da 
chegada na Escola. O dia vai acontecer, teoricamente, em função de um planejamento realizado com 
antecedência. O bom de tudo é que este dia na Escola acontece, geralmente, bem diferente do que foi 
planejado. Na grande maioria das vezes, melhor. As surpresas e novidades campeiam neste dia, que 
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nunca se torna rotina, é sempre um diferente do outro. Nestes poucos anos de Magistério foram muitos 
colegas professores. A grande maioria professoras. Desde o início do trabalho, sempre encontrei ótimos 
colegas. Talvez não muito comum, mas foram mais de 100 colegas nestes anos, com um convívio 
gratificante. Passei por três Escolas, e, em todas elas, encontrei colegas amigos, companheiros, 
colaboradores, críticos, simpáticos e tantos outros adjetivos que tão bem lhes caracterizam. O ambiente 
de convívio, partilhado por ótimos colegas, torna o trabalho eficiente, mais dinâmico e agradável. Um 
colega especial? Sim, todos! Digo que tive e continuo com o privilégio de contar com colegas especiais, 
aos quais agradeço pela amizade, convívio e colaboração nestes anos. Este tema nos proporciona uma 
ótima reflexão sobre algo tão próximo e ligado a nós no cotidiano, que é nosso colega de trabalho, que às 
vezes passa sem a devida atenção. É bom expressar para os colegas nosso ponto de vista, como uma 
crítica construtiva. A reflexão sobre nós e sobre quem nos cerca é fundamental no Magistério. [Grifo meu] 
(Professor Municipal, G.,6 anos e 2 meses de carreira docente, entrevista 10). 

Finalmente destaco que ao longo de sua carreira docente o professor G., já 

passou por três escolas e por 100 colegas professores destacando que sempre encontrou 

ótimos colegas o que toma, segundo ele, a profissão de professor mais eficiente, 

dinâmica e agradável. Afirmação essa que pode ser comprovada através das pesquisas 

desenvolvidas por ESTEVE (1999, p.102), "( ... ) há também professores felizes e 

eficientes. Homens e mulheres que se autorrealizam trabalhando no Magistério, que 

souberam elaborar respostas efetivas e integradas ante o aumento de exigências e a 

enorme transformação a que se viu submetida a profissão docente". 

O apoio da família à profissão exercida, a capacidade de criar estratégias para 

tomar cada aula ministrada um misto de descoberta e de desejo, a instauração de um 

ambiente agradável na escola com os colegas de profissão e sentir-se feliz com a 

escolha profissional realizada e com o exercício da mesma, são elementos que devem 

ser considerados na análise de uma trajetória docente. 

A construção de um ambiente saudável no local de trabalho também determina a 

força e a coragem necessária para a superação dos desafios enfrentados no cotidiano de 

uma escola, porque devido ao excesso de trabalho esquecemos o quanto é significativo 

o apoio e a solidariedade do colega de profissão, sendo necessário, conforme a 

percepção do professor G ., que se crie na escola espaços onde se possa refletir sobre nós 

mesmos e sobre quem nos cerca. 
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FIGURA 11 - Encanto 

FIGURA 12 - Desencanto 



5.4 A prática docente : desencanto/encanto com a profissão 

Como já vim referindo ao longo desta tese, ao realizar a pesquisa inicial do 

Projeto Integrado, que envolveu as professoras e aquela complementar que envolveu as 

formandas do curso de Pedagogia, estive sempre orientada pela preocupação básica com 

o processo de formação profissional de ambos os grupos. Este poderia, na realidade, ser 

considerado como eixo central da tese, que se explicita sob os diferentes olhares que as 

categorias de análise emergentes da própria atividade de pesquisa possibilitaram. 

O envolvimento das formandas do curso de Pedagogia, no processo de 

aproximação com as significações imaginárias instituídas e instituintes por elas 

construídas prendeu-se, por um lado, ao fato de haverem elas sido minhas alunas nas 

Práticas de Ensino; por outro lado, pela consideração de que este último momento do 

curso favorece grandemente viver a relação teoria/prática, refletir sobre a mesma em 

função do exercício da docência e, conseqüentemente, construir novas significações 

imaginárias. 

Por essas razões, a análise da categoria Prática Docente estabelecida a partir das 

Práticas de Ensino tomou-se impositiva. E, naturalmente, discuti-la desde a perspectiva 

da formação inicial, implica retomar algumas questões relativas à organização curricular 

do curso de formação. 

Assim, sob pena de repetir algumas considerações já feitas em capítulos 

anteriores, retomo minhas reflexões, pois acredito que a Prática de Ensino, na 

modalidade de estágio supervisionado, pode ser considerada, conforme afirma 

GUERRA (2000, p. 3), " ... como eixo articulador da relação teoria-prática na formação 

do educador". 

Contudo, este papel depende da perspectiva curricular adotada nos cursos de 

Licenciaturas. Reconhece-se que a relação teoria-prática pode ser enfraquecida pela 

" ... própria organização curricular que a estrutura universitária impõe à maioria dos seus 

cursos de graduação: separando em momentos estanques teoria e prática" (GUERRA, 

2000, p.3). Esta estrutura curricular instituída acaba por detenninar o modelo de 

formação nas licenciaturas tão duramente criticado. 
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Na verdade, a concepção curricular vigente, em número significativo dos cursos 

de graduação, é linear, organizada por degraus e etapas. Acredita-se que o aluno deva 

gradativamente, adquirir porções de conhecimento que servirão de base para o ápice da 

formação, que se constitui no estágio supervisionado, e, logo após, o tão esperado 

exercício profissional. 

Tal modelo curricular é ainda o que prevalece no curso de Pedagogia. Disto 

decorre que as estudantes, nos primeiros anos do curso, entram em contato com 

disciplinas de caráter teóricas que de um modo geral, não estabelecem relações com as 

demais disciplinas e com os desafios da realidade escolar. Embora, seja preciso 

considerar nesta análise que nos primeiros semestres do referido curso as disciplinas de 

fundamentação teórica, na maioria das vezes, acabam por não enfocar sobre sala de 

aula, dificuldades a serem enfrentadas no processo de ensino-aprendizagem e reflexões 

teórico-práticas mas, as alunas continuam aprendendo com a diversidade que cada 

professor apresenta, a forma como cada professor assume ao ensinar, as concepções de 

avaliação ... Esses aspectos configuram-se como aprendizagens, pois as alunas se 

constróem professoras ao longo de processos de formação e não somente na prática. 

Infelizmente, os aspectos acima mencionados parecem ser esquecidos pelas 

alunas, pela estrutura curricular vigente e inclusive para alguns formadores. Quase na 

metade do curso, vivenciam as disciplinas teórico-práticas, como, por exemplo, as 

Metodologias de Ensino e, por fim, nas Práticas de Ensino I e II, que se configuram, 

como disciplinas de final de curso determinantes de tomarem-se ou não professores, o 

que, algumas vezes, provoca nas estudantes a vontade de abandonar o curso quando lhes 

falta apenas um semestre para concluí-lo. 

Para agravar ainda mais o contexto, muitas alunas acabam realizando, 

concomitantemente, dois estágios: a habilitação Magistério na escola de Ensino Médio e 

Magistério dos Anos Iniciais. A exigência, a tensão e o receio de não estarem 

preparadas o suficiente, determina que este período dificulte e/ou inviabilize os 

processos de formação vivenciados e as tarefas a serem enfrentadas. 

Os profissionais que trabalham na área da formação de professores, 

principalmente aqueles ligados às Faculdades de Educação, têm a consciência da 

necessidade de que ocorram mudanças nos currículos dos cursos de graduação, em 

especial o de Pedagogia. Mas, enquanto as discussões e encaminhamentos de 
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reestruturação curricular delas resultantes eram encaminhados para aprovação junto ao 

CNE (Conselho Nacional de Educação), o MEC (Ministério de Educação e Cultura), 

elaborou proposta de Diretrizes Curriculares, hoje em final de apreciação no CNE. 

O contexto de uma reforma que pretende, com menos custos, oportunizar o 

acesso ao nível superior para um maior número de estudantes e ser mais eficiente 

quanto ao tempo gasto para a formação profissional, requer que as Universidades, mais 

do que nunca, deixem de lado posições reativas e encaminhem propostas eficientes para 

contrapor-se às acusações de improdutividade que são disseminadas pelo governo. 

Nesse sentido, as reformulações dos cursos de graduação tomam-se imperativas, 

principalmente, se for levada em consideração a necessidade de melhor qualificar o 

professor anualmente encaminhado ao mercado de trabalho. Acredito que a Prática de 

Ensino se tome um espaço privilegiado para que se possa pensar num projeto coletivo 

de formação de professor, rompendo com a idéia de uma formação em etapas e do 

excesso predominante de individualismo docente, fatores que contribuem para 

desvincular a teoria da prática. 

Como afirma GUERRA (2000, p. 4 ), a Prática de Ensino, poderá ainda ser 

percebida como uma " ... unidade indissociável entre ensino e pesquisa" se ultrapassada 

sua associação com docência. Isto significa estabelecer uma proposta curricular pela 

qual, gradativamente, o aluno será inserido na pesquisa e compreenderá que esta faz 

parte da ação docente, rompendo com os guetos instituídos entre aqueles que fazem a 

pesquisa e os que consomem seus resultados em sala de aula. É mais do que oportuna 

esta desmistificação de que somente os alunos da pós-graduação e os professores 

universitários fazem pesquisa. Se quisermos e desejarmos uma modificação profunda na 

realidade da educação brasileira, é indispensável o envolvimento progressivo dos alunos 

com a pesquisa, desde os primeiros anos de entrada na universidade. 

Não se pretende, com isso, formar o pesquisador que iria direto a uma pós

graduação, mas sim formar o professor-pesquisador, capaz de investigar a sua própria 

prática docente, o seu cotidiano escolar, as metodologias de trabalho adotadas, as 

relações professor-aluno-conhecimento, os critérios de avaliação, o fracasso e o sucesso 

escolar, os mitos, os ritos e a própria dimensão simbólica do ensino. O acesso de um 

professor de Ensino Fundamental a uma pós-graduação seria uma conseqüência de. 

processos de formação formais e/ou informais vivenciados ao longo de suas trajetórias 
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de vida. E, se essa base de formação se solidificasse, incorporada a um plano de carreira 

que incentivasse a qualificação profissional, poderíamos, inclusive, ter com mmor 

freqüência mestres e doutores atuando nas redes de ensino municipal e estadual. 

O estabelecimento desta política de educação continuada, contribuiria para 

minimizar a crise de confiança em si mesmo, que os alunos, professores da rede de 

ensino e os próprios formadores destes enfrentam de um modo geral, face às exigências 

crescentes da sociedade em relação ao desempenho profissional. 

Segundo SCHÓN (2000), quando os profissionais sentem-se impotentes e 

incapazes de responder a conflitos de valores, quando são obrigados a violarem as suas 

trajetórias de vida e princípios éticos construídos, quando seu desempenho profissional 

não atinge as expectativas criadas por eles mesmos e pelos outros, estão cada vez mais 

sujeitos a críticas, desaprovações e sentimentos de inferioridade, que, ao longo do 

tempo, podem inclusive gerar um "desenvestimento profissional amargo" 

(HUBERMAN, 1992), experimentado de forma prematura. 

O desafio de trabalhar com um ser humano que não mais acredita em si mesmo e 

na sua profissão demonstra que, " ... essas zonas indeterminadas da prática - a incerteza, a 

singularidade e os conflitos de valores - escapam aos cânones da racionalidade técnica" 

(SCHÓN, 2000, p.17). É por isso que explorar a relação teoria-prática toma-se um 

campo tão instigante para novas descobertas, principalmente quando os conhecimentos 

advindos de uma racionalidade técnica não conseguem, por si sós, construir as 

estratégias de intervenção necessárias para enfrentar as dinâmicas e conflitos do 

cotidiano escolar. 

Para além do ensinar a "fazer", é necessário que os processos de formação de 

professores levem em consideração a dimensão simbólica do ensinar e aprender, a 

complexidade da diversidade humana, os princípios éticos e os valores construídos e a 

história de vida do aluno e do formador. Trabalhando nesse sentido, apostei na 

incorporação, junto às Práticas de Ensino, dos registros das reflexões da prática docente 

nos diários de aula, na escrita das autobiografias e na implementação de uma tensão 

entre a teoria-reflexão-prática docente e vice-versa, voltando, inclusive, aos processos 

de formação vividos no decorrer do curso. 



5.4.1 As alunas 

Investigar as significações sociais construídas pelas alunas em relação ao início 

dos seus ciclos de vida pessoal e profissional, faz com que as reflexões feitas sob a 

forma de relatos autobiográficos e de diário de campo sejam envolvidas pela relação 

estabelecida entre os processos de formação e a realidade a ser enfrentada. 

As concepções que guiaram o meu olhar sobre o trabalho desenvolvido por essas 

alunas junto à Prática de Ensino estavam embasadas no princípio de um trabalho mútuo, 

que ao mesmo tempo contribuísse tanto para a formação inicial das alunas estagiárias, 

quanto na formação continuada dos professores que atuavam na rede de ensino de Santa 

Maria/RS. 

Assim, a Prática de Ensino desenvolveu-se na perspectiva de um grupo de apoio 

que interagia na escola, não com o intuito de perceber somente as falhas, mas através de 

uma atitude de colaboração, trazer sugestões para os problemas enfrentados pela escola 

e destacar seus aspectos positivos. 

É importante salientar que, em função do Projeto Integrado iniciado em 1997, 

começava a ser configurada uma relação mais forte de parceria entre a universidade e a 

rede de ensino, por via da pesquisa e da montagem de alguns cursos e intervenções 

junto às escolas. Tais ações sempre aconteceram a partir da solicitação da maioria dos 

professores das escolas, buscando-se sua participação e envolvimento. Uma das formas 

mais eficientes que garantiu a existência de uma parceria inicial foi as estagiárias 

procurarem participar no programa da escola, pois, caso contrário, "acaba se assumindo 

que nós, que somos da universidade, temos toda a sabedoria e vamos transmitir essa 

sabedoria "àqueles pobres mortais" (GUERRA, 2000, p . 8). 

Na condição de orientadora da Prática de Ensino, desejei que essa relação fosse 

invertida, cabendo a mim e ao grupo de estagiárias propor ações criativas e críticas que 

pudessem auxiliar nesse processo. 

Essa atitude me fortalecia, bem como ao grupo de estagiárias, porque tínhamos a 

consciência de que as nossas ações eram cíclicas e temporais. Não poderíamos, de 

forma alguma, tomar essas instituições escolares dependentes exclusivamente das 

nossas ações, ou, pior que isso, destruir o que já existia, em função de uma atitude de 

irresponsabilidade e desrespeito ao trabalho docente que vinha sendo desenvolvido. 
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As turmas de estágio do primeiro e segundo semestres de 1998, se propuseram a 

desenvolver suas práticas docentes, buscando estabelecer um diálogo com as práticas 

docentes desenvolvidas na escola, procurando questioná-las através de intervenções 

embasadas na solidariedade, no respeito mútuo e no comprometimento com o 

aprendizado dos alunos. 

É importante destacar que a Prática de Ensino do curso de Pedagogia 

Habilitação Séries Iniciais é composta por dois momentos denominados Prática de 

Ensino na Escola de 1 ° Grau I e Prática de Ensino na Escola de 1° grau 11. O primeiro 

constitui-se em um semestre em que as alunas observam as dinâmicas da relação 

professor-aluno-conhecimento-contexto sociocultural, construindo uma aproximação 

prévia da realidade onde irão atuar no próximo semestre. É um momento muito rico, 

porque elas entram em contato com os pais, a diretora, a coordenadora e as crianças, 

anotando as informações coletadas. Em seguida, fazem contato com a professora 

regente para se conhecerem os conteúdos que foram selecionados, a metodologia 

aplicada, os pressupostos teórico-práticos que orientam as práticas docentes 

desenvolvidas. 

Após esse mapeamento, as alunas começam a freqüentar duas vezes por semana 

a sala de aula, buscando um entrosamento com a professora regente, as crianças, os pais, 

a equipe diretiva, os funcionários e a comunidade. Procuram integrar-se ao máximo à 

realidade, inclusive participando das promoções culturais promovidas pela escola. E, 

principalmente, fazendo com que se estabeleçam laços de confiança e empatia com a 

professora regente da turma e com as crianças. Após a elaboração da proposta de 

estágio, a mesma é discutida com a professora regente para que haja uma relação de 

transparência e honestidade acadêmica possibilitando que o estágio seja um espaço de 

aprendizado mútuo. 

Com a adoção desse formato de trabalho, a relação entre estagiária, professora 

regente e alunos foi muito mais tranqüila e produtiva, sem haver situações 

constrangedoras, tais como a professora regente perceber a estagiária como uma pessoa 

estranha, sem credibilidade, que estava somente na sua sala de aula para cumprir uma 

determinação curricular. 

A experiência por mim vivenciada reforça a percepção de que é preciso que se 

questione de forma individual e coletiva a concepção do estágio como cumprimento de 

uma exigência institucional para a conclusão da graduação, pois, segundo GUERRA 
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(op. cit), o espaço destinado à Prática de Ensino deve oportunizar que o aluno reflita 

sobre que tipo de escola está querendo para atuar e qual escola a sociedade brasileira 

necessita que continue existindo. 

A construção da proposta de estágio também foi um momento rico, porque a 

professora regente pôde dar sugestões e sentir-se também participante da mesma. E a 

aluna estagiária, também se sentiu mais segura do que estava realizando, bem como 

acreditando mais em seu potencial e na intervenção que iria realizar. 

Esta realidade, contudo, não ocorreu em todas as escolas; nos dois anos em que 

supervisionei os estágios, três escolas se opuseram à proposta apresentada, sendo suas 

posições por nós respeitadas. A recusa foi produtiva às estagiárias, porque elas tiveram 

a oportunidade de apresentar a proposta de estágio a outras escolas que as aceitaram. 

Caso insistissem junto às primeiras, poderiam realizar seus estágios numa escola que 

não iria valorizar o esforço da aluna, a sua criatividade; inclusive, os alunos seriam os 

mais prejudicados em função dos problemas de interação professora regente-estagiária. 

Já na Prática de Ensino II, as alunas foram responsáveis pelo planejamento, pela 

execução e pela avaliação das aulas durante o período de 65 dias letivos, em escolas da 

rede de ensino de Santa Maria-RS e do município vizinho. 

Nessa experiência de estágio propusemos ao grupo de estagiárias que 

orgamzassem, ao final de cada atividade docente, as reflexões sobre o dia de aula 

vivenciado. Essas reflexões eram escritas no próprio plano de aula. O processo de 

escrita dessas reflexões ao longo dos 65 dias de estágios foi considerado pelas alunas 

num instrumento valioso para que pudessem refletir sobre o trabalho que estavam 

desenvolvendo, as dificuldades encontradas e os desafios vencidos. Os aspectos 

salientados podem ser acompanhados nos seguintes registros no meu diário de campo: 

No in ício, professora, escrever essas reflexões era difícil porque nunca tive o hábito de registrar. 
Simplesmente fazia os planos de aula e as impressões ficavam na minha cabeça. Saía da sala de aula e 
ficava o tempo todo pensando na aula passada. Mas agora, sinto que as minhas idéias não foram 
embora. Elas tornaram-se um registro histórico, para que no futuro outros pesquisadores possam estudá
las. E, além disso, tenho percebido que as minhas aulas melhoraram muito (Depoimento registrado no 
meu diário de campo da alunaª, acadêmica do curso de Pedagogia Habilitação Séries Iniciais e Matérias 
Pedagógicas para o Segundo Grau). 

Escrever após cada plano de aula feito e executado junto às crianças dá uma confiança enorme, porque 
posso registrar toda a minha ansiedade, os meus medos, as minhas inseguranças e os meus acertos. 
Sinto que possuo a Prática de Ensino sob o meu controle. (Depoimento registrado no meu diário de 
campo da aluna C. , acadêmica do curso de Pedagogia Habilitação Séries Iniciais e Matérias Pedagógicas 
para o Segundo Grau). 

Nunca, durante o curso inteiro, tiveram a ousadia de propor isto a nós: registrar as nossas ações 
enquanto educadoras. No início achei complicado. Passaram 15 dias letivos e não tinha escrito nenhuma 
linha. Fazia só anotações prévias. Depois, sentindo o entusiasmo da turma, me empolguei e fu i 
escrevendo .. . Lágrimas foram derramadas, porque a intensidade dos registros foi mexendo por dentro de 
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mim. (Depoimento registrado no meu diário de campo da aluna Y., acadêmica do curso de Pedagogia 
Habilitação Séries Iniciais e Matérias Pedagógicas para o Segundo Grau). 

O processo de fazer os registros acabou por envolver a totalidade das alunas. 

Algumas sentiram dificuldades em realizá-los, mas como a experiência foi tendo 

credibilidade e com o incentivo das colegas, foram produzindo as reflexões com 

segurança e continuidade. 

O depoimento da aluna A. fornece elementos importantes no sentido de alertar, 

sobre os escassos momentos em que estudantes de graduação e professores em exercício 

repensam seus fazeres e escrevem sobre eles. Isto contribui para reforçar o mito da 

prática como fundamento profissional, que, por sua vez resulta na desvalorização de seu 

trabalho. Essas significações imaginárias instituídas acabam por justificar uma cultura 

intervencionista, com a busca de palestrantes de fora da escola, na tentativa de encontrar 

as saídas para os problemas enfrentados. 

Sem discutir a validade desses encontros com os professores das escolas, 

considero perniciosa a perspectiva de que as mudanças venham de fora, sem considerar 

e conhecer com profundidade o que está dando certo e errado dentro das escolas. Não se 

pode ignorar que esses cotidianos escolares, se forem observados com cuidado, 

mostrarão práticas docentes criativas e comprometidas. 

A pouca ou quase escassa cultura de valorização do que é produzido na 

interação professor-aluno-conhecimento dentro de sala de aula, o processo de 

autoprofanação que o professor dissemina no contexto em que está inserido e a 

inexistência do hábito de registrar as reflexões sobre a prática docente fazem com que 

seja praticamente desconhecido o universo pedagógico e profissional do professor. 

Valorizar o que é produzido em sala de aula é um dos desafios para todos 

aqueles que se dedicam a pesquisar sobre a temática da dimensão simbólica da 

formação de professores. É esse entendimento que a aluna A. começa a destacar quando 

aponta a importância de realizar os registros nos seus diários de aula, para que sirvam de 

informações para novas investigações. Além do que, segundo CATANI (1998, p.29), 

" ... a transformação produtiva dos saberes e práticas de formação, no meu entender, deve 

necessariamente incluir processos de reflexão e autoconhecimento que reconstituem os 

itinerários individuais de desenvolvimento". 
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As reflexões registradas em diário de aula e as autobiografias constituíram-se 

estratégias metodológicas fundamentais para auxiliar na aproximação das significações 

imaginárias, como pode ser observado a seguir. 

No depoimento a seguir, cabe destacar que a escola não era um contexto 

estranho para a aluna X. pois seu estágio do Magistério de nível médio já tinha sido 

realizado neste estabelecimento municipal de ensino. 

As aulas da sexta-feira são reduzidas em função da reunião com os professores. Hoje eles se reuniram 
em grupos para organizar o trabalho sobre o gaúcho. O trabalho foi proveitoso, eles combinaram se 
encontrar no final de semana, passar a limpo, completar os tópicos que faltavam . Tenho percebido 
problemas de relacionamento, individualismo e egocentrismo ao extremo. Trabalho em grupo e com 
autonomia não foram realizados com os alunos. portanto as propostas de atividades não dirigidas causam 
espanto e desorganização. Na quinta-feira conversamos a respeito do relacionamento entre o grupo, 
inclusive questionei sobre o trabalho da professora regente e as diferenças da minha proposta de 
trabalho. Eles pediram que eu continuasse com o trabalho e não os deixassem agora. É perceptível que 
as crianças gostem das atividades, o problema está na novidade e na liberdade de ação que até agora 
não lhes foi oferecida. Durante a semana tomamos chimarrão, foi necessário mais de uma cuia, pois eles 
queriam ser sempre os primeiros. Sentei e conversei sobre as regras do chimarrão. A visita é a prioridade, 
e o chimarrão é oferecido à pessoa que está no lado esquerdo, "o lado do coração" (X, aluna do curso de 
Pedagogia Habilitação Séries Iniciais e Matérias Pedagógicas para o Segundo Grau, estagiária da turma 
de 1998. Reflexões sobre o seu diário de aula- Prática de Ensino 11). 

As observações de X. apontam suas tentativas de delegar responsabilidades aos 

alunos, mas ao mesmo tempo sua própria dificuldade de se adequar à dinâmica existente 

anterior a ela, ainda que professores da escola e estagiária já se conhecessem. 

A busca de um ponto de equilíbrio entre a proposta de trabalho da estagiária e 

as diferenças do trabalho da professora regente se instaura mediante um diálogo direto e 

franco . Em relação às crianças, as dificuldades parecem ter sido maiores devido aos 

comportamentos individualistas e competitivos das crianças, pouco habituadas ao 

trabalho coletivo e à autonomia. Esta é, lamentavelmente, a situação habitual na escola e 

é fonte de perturbação para os novos professores que nela ingressam com idéias novas 

sobre o ensinar e o aprender. 

As dúvidas em relação a melhor forma de planejar, ensinar e auxiliar as crianças 

no período de adaptação foram uma constante nas reflexões registradas em diário de 

aula; ao mesmo tempo muitos foram os registros de aulas onde as estagiárias revelam-se 

extremamente realizadas com os objetivos alcançados enquanto em outros, aparecem 

alguns desencantos temporários em relação à profissão pelas aulas não terem produzido 

os resultados esperados. Esta dualidade que faz parte do cotidiano dos professores, foi 

representada pela aluna M. 
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FIGURA 13 - Dualismo 

As crianças são nervosas, irritadas e por qualquer motivo gritam um com o outro. Tem dias que a aula 
que eu planejei em conjunto com elas é um sucesso, em outras tenho o sentimento de fracasso. Por isso 
que eu desenhei o Sol e a chuva, porque me sinto dentro da sala de aula vivenciando situações de 
felicidade, representada simbolicamente pelo Sol e, no momento em que as crianças se mostram 
individualistas, parece que está acontecendo uma grande tempestade dentro da sala de aula. Neste início 
de carreira sinto-me, de uma forma simbólica, constantemente deparando-me com variações climáticas: 
um momento aparece um lindo sol, com o passar do tempo arma-se uma significativa tempestade. É um 
dualismo constante que é atenuado através do apoio dos professores mais experientes, da professora 
orientadora e do carinho das crianças. Eles são os mediadores deste processo de tornar-se professor (M 
- acadêmica do curso de Pedagogia Habilitação Séries Iniciais e Matérias Pedagógicas para o Segundo 
Grau, UFSM, Reflexão sobre o diário de aula) . 

O dualismo entre o encanto e o desencanto pela profissão em função das 

práticas docentes que dão certo e as que não correspondem ao esperado configura-se no 

dinamismo presente em sala de aula. Acredito que esse processo de ruptura que 

confronta o aluno ideal representado e o aluno real, seja um exercício significativo para 

as alunas que estão entrando em contato com a realidade da sala de aula. Mas como 

registra M., a presença do professor regente, do professor orientador e o carinho das 

crianças, são o apoio necessário para vencer os obstáculos iniciais do seu estágio, que 

segundo HUBERMAN (1992, p.39), alternam-se entre o período de "sobrevivência" e 

de "descoberta". 

O período de sobrevivência, segundo esse autor, é caracterizado pelo que chama 

de choque do real, sendo a confrontação inicial com as exigências da complexidade da 

situação profissional. Em contrapartida, a fase da descoberta configura-se como o 

entusiasmo inicial de ter uma turma sob sua responsabilidade e por fazer parte de uma 

equipe de trabalho. 
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A autobiografia da aluna E. também mostra os desafios com que a estagiária se 

defronta no início da sua Prática de Ensino, e destaca o apoio da sua professora regente 

e da equipe diretiva da escola para que ela adquira a segurança necessária para realizar o 

seu estágio. 

A minha prática foi uma experiência que compensou todos os obstáculos que eu tive que enfrentar neste 
curso. A escola em que realizei o meu estágio, a V.F. , é uma instituição que possui uma ótima 
receptividade por parte da direção, professores e alunos. Proporcionando assim, uma maior liberdade 
para que a estagiária ponha em prática a sua proposta pedagógica. Um dos fatores importantes para uma 
ótima prática é a parceria entre a professora titular e a estagiária. Este vínculo deve existir para que o 
trabalho seja realizado por inteiro. A turma era muito interessada, agitada. curiosa, mas respeitadora e 
muito carinhosa. Os pais eram bastante preocupados com seus filhos. alguns iam semanalmente para 
saber o desempenho dos mesmos.[Grifo meu] E muitos foram me agradecer e elogiar o trabalho realizado 
com os alunos. O fim do estágio deixou muita saudade, ganhei vários amigos e muita experiência. ~ 
profissão professor. por estes 65 dias. posso avaliar como difícil em termos de compromisso com as aulas 
para preparar trabalhos. provas e muita preocupação com os alunos, pais e a direção da escola. não que 
quando eu for professora estas responsabilidades não existirão. Mas quando você é estagiária, estas 
atribuições dobram e. com isso, o seu grau de responsabilidade será bem maior.[Grifo meu] (Aluna E, 
acadêmica do curso de Pedagogia Habilitação Pré-Escola e Matérias Pedagógicas para o Segundo Grau, 
autobiografia 19). 

A autobiografia de E. aponta um elemento muito importante para a efetivação 

do processo educacional qualificado: o ambiente da escola e a forma como esta recebe 

os estagiários. 

Os registros nos diários de aula ao final do estágio, de um modo geral, 

demonstraram a tensão estabelecida entre os imaginários instituídos e instituintes 

configurando-se como a passagem de uma Prática de Ensino, inicialmente desencantada 

frente aos desafios a serem enfrentados na profissão escolhida e depois sendo 

substituída gradativamente pelo encanto pela profissão. Os sentimentos de realização 

pessoal por poder vencer os obstáculos inerentes ao início da trajetória pessoal e 

profissional, na condição de estagiária. É o que as reflexões registradas no diário de 

campo e nos desenhos da aluna C. apontam: 

No momento do início do estágio não sabia que caminho seguir, as dúvidas eram muitas, por isso eu 
desenhei este caminho com um ponto de interrogação. (Fig.14). O estágio estava colocando em questão 
toda a formação recebida. Mas, com o passar do tempo, as leituras realizadas, as orientações recebidas e 
o apoio da professora titular da turma onde estava estagiando foram fatores importantes para eu 
conseguir atingir a tranqüilidade para concluir o meu estágio. Por isso eu desenhei o segundo desenho: 
um barco (Fig.15), com rumo definido, seguro do porto que quer chegar (C., acadêmica do Curso 
Pedagogia Habilitação Séries Iniciais e Matérias Pedagógicas do Segundo Grau , UFSM, reflexões 
registradas sobre o seu diário de campo) . 
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FIGURA 14 - Caminho 

FIGURA 15 - Autonomia 
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A aluna C. explica seus desenhos, representando com um ponto de interrogação 

os medos, os receios e as dúvidas do início de uma experiência e com um barco à vela, 

navegando com um rumo certo mas, ainda, com a insegurança inerente de todos aqueles 

que buscam vencer a magnitude e a força do mar. A mesma comparação serve para nós, 

professores, que, apesar de toda a experiência profissional, seguimos nos sentindo um 

pouco inseguros frente aos tamanhos desafios que a profissão nos impõe a cada 

amanhecer. Segundo ROSEMBERG (2000, p. 3), "contudo vale a pena acreditar na 

capacidade que o ser humano tem de tomar para si a responsabilidade do seu próprio 

destino, de instituir novos processos, novas formas de vida e de sobrevivência coletiva". 

Dando continuidade à análise trago as reflexões registradas no diário de aula da 

aluna Y., que apresenta significações imaginárias instituídas através do desencanto 

inicial com a profissão a ser exercida através do contato com a realidade educacional via 

Prática de Ensino. 

Nos meus primeiros dias de aula como estagiária estou desencantada com o que vivenciei, pois não 
consegui estabelecer uma relação entre o que tinha estudado e os planejamentos que fazia. Com o apoio 
da orientadora e da professora regente o medo foi passando e a segurança tomou conta. Hoje chego ao 
final do estágio feliz e encantada com a profissão. (Y. acadêmica do curso de Pedagogia Habilitação 
Séries Inicias e Matérias Pedagógicas para o 2° grau, reflexões registradas no diário de aula - Prática de 
Ensino 11). 

Nos registros em diário de aula da aluna Y. noto a importância do apoio, tanto da 

orientadora do estágio como da sua professora regente, para poder superar o desencanto 

com a sua profissão, em função do contato inicial com a realidade a ser enfrentada via 

Prática de Ensino. Segundo MENDES (2000, p. 2) "é provável que isso ocorra devido à 

necessidade de reconstrução, pela professoranda-estagiária, dos conhecimentos 

teorizados e tematizados ao longo do percurso formativo, no plano da prática". 

Acredito também que a escrita das reflexões em seus diários de aula foi 

desencadeando a instauração de um processo de reflexão sobre as significações 

imaginárias instituídas construídas sobre o primeiro contato com a profissão. Conforme 

pode ser acompanhado na continuidade dos seus registros em seu diário de aula: 

Escrever sobre o que faz dentro de uma sala de aula é um processo doloroso, pois é preciso construir o 
hábito da escrita. Mas depois que senti o entusiasmo das minhas colegas comecei a escrever. Escrever, 
ler e refletir sobre o que eu estava fazendo em sala de aula me deu apoio suficiente para ir me 
encontrando em ser professora. Principalmente porque conseguia através da minha escrita organizar as 
dúvidas e poder solicitar orientações mais precisas. Estou mais tranqüila e o desconforto inicial está 
dando lugar a um maior equilíbrio interior. Começo a deixar de olhar só para mim e começo a perceber o 
quanto os meus alunos estão aprendendo. Isso encanta! (Y. acadêmica do curso de Pedagogia 
Habilitação Séries Inicias e Matérias Pedagógicas para o 2° grau, reflexões registradas no diário de aula 
Prática de Ensino 11). 
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É na tensão do imaginário instituído e instituinte que o processo de encanto com 

a profissão começa a ser fortalecido. Como é o caso apresentado no decorrer da 

autobiografia da aluna M, pois ela recorda suas primeiras professoras, mostra como 

estas assumiam significações instituídas sobre ensinar crianças. 

O saber era de propriedade da professora, e nós, crianças devíamos escutar, resolver exercícios, 
reproduzindo o conhecimento transmitido. [Grifo meu]. Fui uma aluna dedicada. Estudava, fazia tudo o que 
a professora mandava. Não conversava, não questionava, não discutia a atitude da professora. Porém não 
conseguia aceitar as injustiças cometidas com meus colegas. A minha primeira professora era uma 
senhora séria, autoritária, inegavelmente competente ao ensinar, mas não aceitava como normal as 
atitudes infantis características da faixa etária com que trabalhava. Devíamos agir como pequenos adultos 
sem, no entanto contestar sua autoridade. [Grifo meu]. Na primeira série do Currículo por Atividades, por 
volta do 2º semestre, tivemos uma professora substituta assumindo o lugar da regente de classe que 
entrara em licença gestante. Essa experiência foi muito desagradável. A professora substituta nos 
amedrontava. Estávamos sempre em sobressaltos com seus gritos e ameaças. Infelizmente, não tenho 
boas recordações da classe de alfabetização. Lembro sim, de puxões de orelha, réguas de madeira 
estalando sobre carteiras e mãos inocentes, colegas ajoelhados sobre grãos de milho e tampas de garrafa. 
Recordo também, como se fosse hoje, ter ficado durante um longo período em pé atrás da porta, após ter 
discordado da atitude da professora ao maltratar física e moralmente um colega. Essa experiência reporta
me a uma realidade diferente da que resolvi buscar. (M., acadêmica do Curso de Pedagogia Habilitação 
Séries Iniciais e Matérias Pedagógicas para o 2 grau, autobiografia 03). 

O autoritarismo da primeira professora demonstra, segundo FOUCAULT (1987) 

o "disciplinamento dos corpos"; que se agrava com a presença de sua substituta. Este 

cotidiano escolar de agressões, medo, desrespeito, vivido por M., terá desaparecido de 

nossas escolas de hoje? Não será ele, ainda presente, um dos responsáveis pelo 

desencanto das crianças, pela evasão da escola? E, também, pela fuga das jovens adultas 

que não desejam ser professoras? Ou atitudes opostas podem surgir do excessivo 

disciplinamento? Segundo a aluna M., foram essas experiências dolorosas que a fizeram 

buscar uma realidade educacional diferente daquela que ela vivenciou em sua infância. 

Ousadia e coragem foram características marcantes na decisão dessa jovem aluna, que 

ainda está presente na forma dela atuar como professora, como revela na continuidade 

do seu relato autobiográfico: 

Desejo uma escola que respeite a realidade que o indivíduo faz parte, que aceite e produza o diferente. 
Uma escola que tenha o objetivo de formar cidadãos capazes de transformar a realidade a partir da ação 
consciente sobre ela. Onde os educadores desistam de adaptar a criança à sociedade, orientando-a para a 
transformação desta realidade. Quando juntos chegamos à a• série, tínhamos que decidir que rumo tomar 
em nossas vidas. Perguntávamo-nos, - devemos continuar na cidade e cursar o 2º grau ou buscar um 
curso profissionalizante e a independência financeira? Meus colegas, em sua maioria, decidiram mudar de 
ambiente e buscar uma profissão. As férias de verão foram um pesadelo, precisava decidir o meu futuro . 
Fiquei sabendo da existência do Magistério e da prova de seleção que aconteceria em pouco tempo. 
Estudei durante as férias a fim de conseguir uma vaga. Era a oportunidade de andar com minhas próprias 
pernas, lutar por liberdade. Os três anos de Magistério foram muito construtivos. Aprendi muitas coisas, 
principalmente a tomar decisões, a buscar novas experiências. Decidi ser professora como meio de 
independência, terminar o Magistério e voltar para casa de meus pais não estava em meus planos. O 
vestibular seria a alternativa mais coerente. E o curso de Pedagogia foi uma conseqüência. (M., acadêmica 
do Curso de Pedagogia Habilitação Séries Iniciais e Matérias Pedagógicas para o 2º grau, autobiografia 
03) . 
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A autobiografia da aluna M., denota a presença de uma categoria significativa na 

obra de CASTORIADIS (1992): a autonomia. Essa categoria é compreendida como 

"( ... ) o agir reflexivo de uma razão, que se cria num movimento sem fim, como ao 

mesmo tempo individual e social" (CASTORIADIS, 1992, p.l40). É esse agir reflexivo 

que aluna M. incorporou na sua maneira de perceber sua escolha profissional, os 

processos de formação, sua prática docente e seu ciclo de vida pessoal e profissional, 

porque sempre buscou através da escolha de uma profissão e do exercício da mesma 

construir uma trajetória que oportunizasse a implementação de mudanças tanto 

individuais como coletivas. 

Considerando que a autonomia pressupõe um agir reflexivo, em que dimensão 

poderá ser um sujeito considerado autônomo? A resposta está pautada em duas 

dimensões, segundo CASTORIADIS (1992), interna e externa. A dimensão interna 

refere-se à psique do sujeito, a qual não é possível retirá-la, nem submetê-la e nem 

eliminá-la, porque nela encontra-se a gênese e o âmago da sua existência. Nessa 

perspectiva, o sujeito toma-se autônomo quando é estabelecida uma reflexão com as 

instâncias psíquicas, configurando-se como pondo o "eu" em questão, abrindo a 

possibilidade de instauração do imaginário radical, entendido como a capacidade de 

criação humana. 

A dimensão externa corresponde à dimensão sócio-histórica. Essa dimensão 

refere-se à vida do sujeito em uma sociedade historicamente situada, tomando-se um ser 

inserido numa determinada sociedade e interagindo com as normas, leis e instituições 

legitimadas. 

O processo supõe uma tensão entre a dimensão da psique com a dimensão sócio

histórica, da qual pode resultar a possibilidade dos sujeitos serem impelidos a 

conformarem-se com o que está instituído e contribuir para sua manutenção. A 

possibilidade de instauração da autonomia configura-se no momento em que os sujeitos 

percebem que o que está instituído é fruto da criação humana e eles possuem autonomia 

para optar em dele participar ou não, o que ocorre, principalmente, quando o sujeito, 

segundo CASTORIADIS (1999, p.290) questiona as instituições e as significações 

"socialmente instituídas" Por isso, a reflexão deriva, segundo o autor, "da imaginação 

radical do sujeito singular e/ou do imaginário social instituinte"( op cit., p.291 ). 

Essa posição, aparentemente mais cômoda para os sujeitos pois evita os 
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conflitos, é bastante freqüente entre os professores; como pode ser observado pelas 

próprias estagiárias; as práticas habituais de muitas professoras, de um modo geral, 

diferiam daquelas que como estagiárias, as acadêmicas esforçavam-se por desenvolver. 

O depoimento da aluna E. é muito instigante sobre essa diferença. 

A profissão professor, por estes 65 dias, posso avaliar como difícil em termos de compromisso com as 
aulas para preparar trabalhos, provas e muita preocupação com os alunos, pais e a direção da escola, 
não que quando eu for professora estas responsabilidades não existirão. Mas quando você é estagiária, 
estas atribuições dobram e, com isso. o seu grau de responsabilidade será bem maior. O que eu noto é 
que a experiência, anos como professora, confere um "ar professora!", "uma certa imunidade escolar ... " 
Quanto mais antigas são as professoras, mais elas tornam-se intocáveis e incontestáveis. [Grifo meu] É 
assim que eu sinto. Pobre de nós estagiárias. A nós cabe quase sempre a responsabil idade pelos 
fracassos de 500 anos da educação (E. , acadêmica do curso de Pedagogia Habilitação Séries Iniciais e 
Matérias Pedagógicas para o segundo grau, autobiografia 19). 

Noto, na sua escrita, que ela se refere ao estágio como um momento de extrema 

exigência, destacando que considera a prática profissional como algo de 

responsabilidade, mas que a mesma não será considerada com tanta exigência como 

ocorre na época da Prática de Ensino. 

O entendimento de E. sobre esses dois momentos refere-se, justamente, a uma 

significação imaginária instituída na sociedade, qual seja, de que a exigência de bom 

desempenho faz-se presente na época do estágio, mas, no decorrer da carreira docente, 

começará a ser diluída ao longo dos anos até a sua extinção. Mas a qual exigência que a 

acadêmica E. se refere? À exigência de seus planejamentos e práticas serem 

supervisionadas durante o estágio? Ou à quase inexistência de cobrança durante o 

exercício profissional? 

A autobiografia de E. leva a refletir sobre o que pode ser entendido como um 

descuidar-se, ao longo da carreira, em relação ao exercício da profissão. Acredito que o 

envolvimento com o exercício profissional não é algo que deva resultar de um controle 

extremo sobre a ação do professor, mas sim do apoio à sua ação docente que o desafie a 

repensar sua prática. Mas, infelizmente, são poucas ainda as experiências na educação 

deste tipo de intervenção solidária e de parceria na área da educação, coexistindo ainda 

o modelo de supervisão como controle e intervenção arbitrária. Esta relação acaba por 

produzir professores submissos, descrentes da sua autonomia, repetitivos e descontentes 

com o resultando da sua prática docente. 

Outra explicação é que a permanência, por muitos anos, sob o julgamento e a 

ação do outro leva a uma indiferença significativa em relação a si mesmo e à própria 
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ação desempenhada. Assim, o professor, sob o jugo de uma prática de coordenação e 

supervisão autoritária, acaba acatando as decisões tomadas somente por um grupo, 

tomando-se progressivamente indiferente aos mandos e desmandos: ou poderia resistir 

construindo estratégias de intervenção e de reflexão em relação às atitudes tomadas. 

Certamente, a acadêmica E. quando menciona o processo de "surdez 

professora!" está se referindo ao fortalecimento de significações instituídas em relação 

ao exercício profissional, que ocorre com o passar dos anos. Essa surdez revela a 

instauração de um processo que compreende a dimensão pessoal e profissional do 

professor, quando ele demonstra que concorda com as solicitações feitas, demonstra que 

aceita as inovações propostas, que concorda com as transformações solicitadas pelos 

alunos. 

Concorda utilizando o corpo, expressando algumas palavras e até propõe 

algumas atividades em sala de aula, mas não se envolve por completo. Este pseudo 

envolvimento também é percebido pelo aluno, que acaba também não se integrando por 

completo, por sentir que o professor está ensinando algo em que nem ele mesmo 

acredita em sua totalidade. 

O silêncio se reproduz entre os professores, nas suas reuniões pedagógicas, nas 

palestras bimestrais e nas reuniões da comunidade escolar. Reprodução de um silêncio 

que poderia ser compreendido com a instauração de um consenso de posturas, aceitação 

e assimilação do novo. Mas o que na verdade revela é a constituição de uma tensão 

entre as significações sociais construídas pelos professores e alunos ou pelos próprios 

professores em formação continuada. 

O silêncio denuncia a inconformidade e indiferença ao que está sendo vivido na 

escola. Um processo lento e gradativo que vai denunciando, como afirma FERREIRA 

(2000, p.294), " ... Elas dizem, em seu silêncio: meu fracasso é seu fracasso, eu não 

aprendo porque você não consegue ensinar-me. E, nesse caso, elas se tomam cúmplices 

de seu fracasso. Sua cidadania se forja, passando para a dialética da malandragem". 

Retornando à obra de CASTORIADIS, reforço que as significações imaginárias 

instituídas são entendidas, nesta análise, como os mitos, os ritos, as sanções, as normas, 

os valores que são produzidos, sancionados e legitimados pela sociedade. O ser 

humano, desde o momento do seu nascimento, começa a ser gradativamente 

incorporado às significações imaginárias instituídas, desde a educação familiar, 
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estendendo-se para a escola, grupos de amigos e sociedade como um todo. Neste 

processo de socialização da psique da criança, instaura-se uma tensão entre o imaginário 

instituído, que procura abarcar a totalidade desta psique, e o imaginário instituinte, 

compreendido como a capacidade de ruptura com o instituído e instauração de novas 

significações. 

No movimento permanente entre estas duas dimensões do imaginário, não se 

pode perceber o ser humano como algo passivo e linear. É esta não-linearidade que 

justifica o processo incessante de criação através do imaginário social, segundo 

CASTORIADIS (1987), também compreendido como imaginário radical, sociedade 

instituinte. 

A encarnação concreta da instituição, porém, são os indivíduos que se 

locomovem, falam e agem" (CASTORIADIS,1992, p.142). Nessa medida, os seres 

humanos só poderão ser considerados autônomos quando se derem conta de que fazem 

parte da instituição e que ela também é feita por eles, construindo assim, a possibilidade 

de questioná-la e modificá-la. 

A reflexão da aluna E. conduz a perceber que as significações imaginárias 

instituídas de uma prática pedagógica descomprometida com o passar dos anos, podem 

ser lidas como a instauração de um processo de heteronomia. Os professores passam a 

ser regulados pela instituição escolar, ao invés de serem autônomos em relação a ela. A 

própria atuação da aluna E., revelou em alguns momentos estar ela regulando-se pela 

sociedade instituída. 

Os professores não devem ser percebidos como vítimas deste processo social de 

heteronomia, pois eles também fazem parte da instituição, podendo questioná-la sobre 

seus mitos, ritos, normas e valores por ela legitimados. Nesse momento, trago para esta 

análise algumas linhas escritas no meu diário de campo, após a visita numa escola 

municipal onde atuava a aluna M., estagiária do curso de Pedagogia Habilitação Séries 

Iniciais e Matérias Pedagógicas do 2° Grau. 

Fui muito bem recebida nesta escola, mas o que mais me chamou a atenção foi a fala da aluna M. na qual 
faço o seguinte registro: - "Sabe professora, encontrei um grupo de excelente professores nesta escola. 
São professoras que ainda conseguem resistir a algo que me parece invisível, mas que possuí uma força 
imensa. Elas temem a si próprias. possuem medo de desistirem, de darem aulas sem vontade, de não 
conseguirem mais olhar nos olhos de si mesmas. Elas temem desistir de amar. de ensinar. É isto qu_e eu 
sinto. [Grifo meu] Não temem o governo, os pais ou os alunos. Temem a si próprias. [Grifo meu] E um 
grupo jovem que procura acertar que não quer perder o brilho no olhar e a fala e a prática da esperança. 
Me identifico com elas e sofro com elas. ( Registro em meu diário de campo em 19/09/1 998. 
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Acredito que seja, justamente, este ponto que necessita ser um pouco mais 

aprofundado: a compreensão das significações imaginárias instituídas e instituintes 

produzidas no ambiente escolar. Quando a estagiária M. remete ao medo que as 

professoras têm de perder o desejo de continuar a ensinar, mostra-se o deslocamento das 

significações, porque, em vez de se perceberem como vítimas de um poder instituído, 

consideram-se responsáveis pelo seu exercício profissional, ou seja, pelo sucesso ou 

fracasso das suas ações. 

Nesse sentido, o temor em perder a vontade de continuarem a exercer com 

alegria a sua profissão faz com que elas mesmas tenham zelo com sua prática 

profissional, ao contrário da autobiografia da aluna E. na qual ela registra sua 

impressão, comparando a significativa exigência da prática docente durante o estágio 

com a quase inexistência de supervisão do exercício profissional no decorrer da 

trajetória acadêmica. 

Considerando as diferentes reações das professoras regentes de classe 

observadas pelas estagiárias e das próprias estagiárias, vejo fortalecida minha 

compreensão sobre a importância da formação continuada dos docentes garantida pelo 

trabalho conjunto de apropriação de novos conhecimentos e de reflexão sobre o ensino; 

reforçado o entendimento da responsabilidade das universidades se envolverem com 

essa formação, pois a Prática de Ensino é um momento privilegiado para estabelecer as 

parcerias necessárias para que isso ocorra. 

O relato autobiográfico da aluna M. oferece mais dados sobre essa construção de 

sua autonomia, durante seus processos de formação profissional face a um currículo do 

curso de Pedagogia, que não oportunizava estabelecer a relação teoria-prática desde os 

primeiros semestres, a aluna teria três caminhos: alienar-se e conformar-se frente à 

estrutura instituída; evadir-se do curso; ou procurar através de uma atitude autônoma, 

refletir sobre as significações sociais instituídas, criando possibilidades de estabelecer a 

relação teoria-prática desde o início de seu curso. E foi justamente a terceira 

possibilidade que a aluna M. escolheu ao buscar, através dos estágios remunerados a 

experiência em sala de aula e uma forma de independência econômica para poder se 

manter na universidade e ao se envolver em atividades de ensino e extensão na 

universidade. 

Durante o curso as experiências foram se aprimorando. Embora o currículo não oferecesse a aplicação da 
teoria estudada, busquei em estágios remunerados, oferecidos pelo Consórcio Empresa Escola (CIEE), a 
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experiência de sala de aula e uma forma de independência financeira que foram se tornando 
indispensáveis. Trabalhei em instituições assistencialistas do município como: Creche da Vila Vitória, 
Creche Nossa Senhora das Dores, CEBEM, adquirindo experiência mesmo que em nível pré-escolar. 
Voltando à Instituição Federal , trabalhei no Hospital Universitário no setor de Hemato-oncologia como 
auxiliar de laboratório, então fui solicitada a assumir um antigo projeto que visava atender às crianças que 
faziam tratamento para leucemia. Esse projeto ocupava uma sala do hospital e funcionava uma vez por 
semana no turno da manhã. Reabri a sala com o nome de Sala de Atendimento Pedagógico, funcionando 
pela manhã para que todas as crianças e adolescentes em tratamento pudessem usufruir a estrutura. [Grifo 
meu) Durante 3 meses, além das atividades técnicas no laboratório dei andamento ao projeto com a 
colaboração de vários setores do hospital. Sempre que solicitava a construção de algum material, a doação 
de materiais didáticos e brinquedos, tinha a pronta colaboração dos funcionários. Passado esse período, 
assumiu o cargo de Técnica em Assuntos Educacionais a Profª. "A.", viabilizando a parte burocrática do 
trabalho. Continuei como Monitora do projeto por 12 meses, quando por regra da Pró-Reitoria de Assuntos 
Estudantis (PRAE), deveria deixar a bolsa oportunizando a outras pessoas a riqueza dessa experiência. 
Esse registro caracterizou especificamente minhas lembranças extracurriculares, nas quais procurei 
experimentar os conhecimentos que fui adquirindo no curso, buscando construir a minha visão de mundo, 
de homem e de educação. No curso, na condição de acadêmica, tive o prazer de conhecer e me tornar 
amiga de educadores muito especiais. Educadores que vieram acrescentar a minha conscientização crítica 
da realidade. (M., acadêmica do Curso de Pedagogia Habilitação Séries Iniciais e Matérias 
Pedagógicas para o 2 grau, autobiografia 03). 

Em alguns processos de formação analisados e acompanhados, durante a 

investigação, observei a presença da heteronornia, mas em um número maior de 

estagiárias pude perceber em seus relatos autobiográficos, em suas reflexões nos diários 

de aula, nos registros da sua prática em diários de campo e nos seus desenhos, outra 

categoria proposta por CASTORIADIS (1982), a autonomia. E também significações 

imaginárias instituídas originadas através do fortalecimento da autonomia que se 

configura pelo encanto pela profissão. 

Considerando a trajetória da aluna M., destaco a presença da categoria intitulada 

autonomia, pois ela não só buscou além do que estava instituído no seu curso de 

graduação, como também deu prosseguimento a seu processo de formação, instaurando 

novas significações junto a sua Prática de Ensino. 

A prática de estágio realizou-se a partir das necessidades próprias da turma (falar, agir, participar do 
processo) e de seus interesses mais imediatos. Procurei trabalhar com tema gerador, fazendo 
planejamentos semanais, procurando evidenciar o máximo de subtemas nele contido._ Os planejamentos 
diários ajudaram-me a modificar as atividades conforme o andamento das aulas e os objetivos a serem 
alcançados. Segundo Freire (1998), investigar o tema gerador é investigar a realidade, é investigar seu 
atuar sobre a realidade, que é sua práxis. Como os temas geradores só podem ser encontrados e 
compreendidos nas relações homem-mundo. Precisamos lembrar que a criança faz parte de uma história 
construída por ela em relação com o mundo. [Grifo meu) A escola incentiva a elaboração de planejamentos 
de aula em função das datas comemorativas. Procurei não fugir muito do assunto, mesmo porque as 
crianças costumavam comentar as datas mais importantes, assim como as atividades que costumavam 
realizar. Ao iniciar a prática de estágio estávamos na semana Farroupilha, a história estava pronta para ser 
desvendada, no entanto as crianças queriam era saber sobre o gaúcho, ou melhor, a nossa cu ltura. 
Iniciamos o trabalho, buscando o que podíamos sobre a nossa cultura. Logo após, intensificou-se a 
propaganda eleitoral. Estávamos frente a um tema gerador de muitas reflexões políticas e sociais. [Grifo 
meu] Os temas Eleições e Cidadania, Ser Criança e Ecologia foram trabalhados na seqüência acima 
descrita, mas num movimento constante de ir e vir a cada um dos maiores temas. O tema gerador 
Processo Eleitoral nos permitiu estudar outros temas também abrangentes, mas ligados à preocupação 
imediata dos alunos, como: Cidadania, Ser Criança e Ecologia. O que pretendo descrever agora são 
assuntos que foram discutidos com o grupo, atividades realizadas que proporcionaram desenvolver o 
diálogo, a participação e a autonomia política de cada indivíduo, sem contudo, fugir ao objetivo da escola 
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de desenvolver os conteúdos estabelecidos para a série. [Grifo meu] (M., acadêmica do Curso de 
Pedagogia Habilitação Séries Iniciais e Matérias Pedagógicas para o 2 grau, autobiografia 03). 

O depoimento de M. mostra-a como professora entusiasta e inovadora que não 

se deixou abater com as dificuldades e não assumiu os estereótipos relativos aos alunos 

e ao fazer docente. Ao fazê-lo possibilitou que crianças e pais construíssem novas 

significações sobre a escola. Continuemos com a leitura do relato autobiográfico da 

referida estagiária.: 

Ao me propor a assumir uma postura crítica e criativa frente à educação, procurei estabelecer um vínculo 
afetivo com as crianças e seus familiares, efetivando a participação dos mesmos nas propostas de trabalho 
que propunha. Tendo em vista essa participação que foi significativa, além de avaliar o processo de 
aprendizagem do aluno e do grupo dia-a-dia, propus que a minha prática enquanto educadora fosse 
avaliada pelos alunos e seus pais. [Grifo meu] Agora vou descrever as estratégias estabelecidas para 
viabilizar essa proposta. Sabendo que para fazer a decodificação da realidade escolar e de cada aluno em 
sua individualidade precisava de tempo para vivenciar essa realidade e como se tornou impossível esse 
contato, construí um questionário destacando, gostos, costumes, preferências, opções baseadas na 
realidade de cada criança. Esses dados trouxeram-me uma idéia de como trabalhar com uma clientela 
independente o bastante para ser crítica em suas respostas. Parte do questionário exigiu a participação 
dos familiares iniciando um processo de participação dos mesmos no trabalho do grupo. Partindo da 
aceitação dos pais em ajudar os filhos nos trabalhos de casa e nas avaliações orais da proposta, elaborei 
uma sugestão de avaliação sobre o trabalho docente, tomando como base, o conhecimento que os pais 
tinham do processo ensino-aprendizagem, bem como as atividades relatadas pelos filhos e o 
comportamento diferenciado da criança, após a mudança de Proposta Pedagógica em sala de aula. [Grifo 
meu] Seguindo a sugestão da orientadora do estágio, organizei a avaliação do professor, permitindo que as 
crianças fizessem as considerações que achassem necessárias sobre a prática pedagógica do seu 
professor. A auto-avaliação do aluno também foi realizada, incentivando cada um a repensar sua atitude, 
seu comportamento, sua participação nas salas e se realmente aprendeu alguma coisa. (M., acadêmica do 
Curso de Pedagogia Habilitação Séries Iniciais e Matérias Pedagógicas para o 2 grau , autobiografia 03). 

Observo no relato o quanto os pais e as crianças perceberam a iniciativa do 

questionário como desafio, pois foi a primeira vez que escreveram sobre o trabalho 

desenvolvido por uma professora, dando voz à comunidade. Tal iniciativa contrapõe-se 

aos costumeiros chamamentos dos pais à escola somente quando se têm reclamações a 

serem feitas sobre seus filhos. É esse procedimento que, na maioria das vezes, faz com 

que os pais progressivamente se excluam da participação na escola, como um diálogo 

que registrei na escola da estagiária M.: 

Estavam duas mães de alunas da turma da estagiária M. conversando.- "Sabe deu trabalho aquele papel 
que a professora M. mandou para nós respondermos em casa. Mas valeu a pena, porque pela primeira 
vez pediram a nossa opinião". E a segunda completou: "Estava cansada de vir para a escola para ouvir 
que a minha filha bagunça em sala de aula. Foi bom existir espaço para escrever sobre o que eu penso 
sobre as aulas desenvolvidas" (Registro no meu diário de campo em 1 de setembro de 1998). 

A implementação da auto-avaliação também configurava a ousadia inovadora de 

M. De modo geral, a auto-avaliação é utilizada como um modismo atendendo à intenção 

pouco assumida de levar os alunos a participarem; como resultado, acaba valendo a 

avaliação do professor. Ou então, pode ser, especialmente no Ensino Superior uma 
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forma do professor descompromissar-se com seu próprio trabalho. 

Ainda uma prática insuficientemente exercida, pois a auto-avaliação precisa ser 

aos poucos inserida no cotidiano dos alunos porque a criança habituada a ser decifrada e 

decodificada pela figura do professor que, em raros momentos lhe oportuniza espaços 

falar sobre si mesma. E, quando esses espaços acontecem, a criança acaba reproduzindo 

o discurso instituído construído sobre ela. 

A Prática de Ensino desenvolvida pela aluna M. configurou-se como um espaço 

para o constante exercício da reflexão sobre sua ação docente junto às crianças; onde 

segundo MONTEIRO (2000, p.l41), " ... os diferentes saberes são articulados, seja para 

a elaboração das atividades de ensino/aprendizagem, seja para a sua avaliação, ou para a 

crítica do que foi realizado, superando posturas freqüentemente encontradas entre os 

professores que relutam e ficam inseguros no momento de discutir o seu trabalho e 

produzindo novos saberes". 

Esse foi um aspecto marcante na atuação de M. para quem o processo de tomar

se professora não era algo velado e secreto, mas sim a sua trajetória pessoal e 

profissional na área da Educação, tomou-se um espaço de ressignificações de novas 

práticas e novos saberes. Essa postura profissional viabilizou a construção, com as 

outras estagiárias e com a professora-regente, de um diálogo permanente tanto sobre as 

práticas docentes que contribuíram para o aprendizado das crianças, como também 

aquelas que necessitavam ser repensadas. É nesse sentido, que trago para essa análise 

mais algumas das reflexões registradas em seu diário de aula. 

Hoje apresentei a caixa para que coloquem as reclamações e sugestões sobre o cotidiano em sala de 
aula, o andamento das aulas, a interação professor-aluno, aluno-aluno. Parece que foi uma válvula de 
escape para a tensão cotidiana em sala de aula, colocaram tantos bilhetes que a caixa ficou pela metade. 
Propus que num primeiro momento, na sexta-feira, fizéssemos uma avaliação dos problemas surgidos e 
tentássemos achar soluções em conjunto. Foi um momento interessante. As crianças fazem as atividades 
propostas, mas ficam agitadas na sua maioria. Preciso repensar a minha prática docente. para buscar 
alternativas para que ocorra cada vez mais um maior envolvimento das crianças com as atividades 
desenvolvidas. Recebi os trabalhos sobre o gaúcho e estou encantada com a criatividade das crianças. 
Os trabalhos em pequenos grupos são mais produtivos, mas preciso reorganizar alguns grupos para que 
se sintam motivados a pesquisar e dividir tarefas. [Grifo meu] (M., aluna do curso de Pedagogia 
Habilitação Séries Iniciais e Matérias Pedagógicas para o segundo grau, estagiária da turma de 1998, 
reflexões registradas sobre o diário de aula). 

O modo como M., conduziu a experiência de aprendizagem mostra a 

importância em dar continuidade às propostas encaminhadas em sala de aula, 

demonstrando que a persistência configura-se num aspecto de significativa importância 

no processo de ensino-aprendizagem. 
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Em relação aos, hoje, mal afamados "trabalhos em grupo", o exemplo de M. 

deve ser registrado no sentido de resgatar o valor dessa estratégia para envolver os 

alunos e tomá-los mais criativos e autônomos: 

A aula foi muito produtiva. As crianças participaram do início ao fim da aula. Inclusive a professora da 
classe participou do início da aula expondo suas idéias, candidatos e partidos, e questionou as crianças. 
As atividades em grupo não tiveram problemas, todos participaram da sua maneira, mas mostraram 
entusiasmo e criatividade. Cada grupo elaborou a sua proposta, após ter lido, corrigido e copiado o texto 
produzido por uma criança do grupo. Para finalizar a aula, cada grupo apresentou ao grande grupo sua 
proposta, fizeram propaganda do partido e do número dos candidatos. Partindo do pressuposto que todo 
indivíduo precisa de incentivo à liberdade de expressão, essas atividades me mostraram que as crianças 
só precisavam de motivação para liberaram sua criatividade. Eles são criativos. críticos e aos poucos 
estão aprendendo a trabalhar em grupo. [Grifo meu] (M., aluna do curso de Pedagogia Habilitação Séries 
Iniciais e Matérias Pedagógicas para o segundo grau, estagiária da turma de 1998, reflexões registradas 
sobre o diário de aula) . 

As reflexões sobre o diário de aula da estagiária M. demonstram a sua alegria em 

relação à criatividade e ao envolvimento dos seus alunos da turma de terceira série, com 

as propostas desenvolvidas no seu estágio, pois dentro do tema gerador sobre as 

eleições, destaco a elaboração das propostas de candidatura, as propagandas dos 

partidos e número da cédula de cada candidato. As crianças colaboraram e participaram 

ativamente na proposta desenvolvida, inclusive, envolvendo a professora regente da 

turma. Dando continuidade ao tema gerador sobre as eleições a aluna M. , após o 

desenvolvimento da aula, escreve os seguintes registros: 

A aula de hoje foi emocionante, portanto não sei se conseguirei deixar de ser apaixonada no momento. 
Após a organização do debate, conforme descrevi no plano de aula, todas as crianças sem exceção 
colaboraram com as regras do trabalho. Ouviram as propostas dos candidatos, elaboraram perguntas, 
inscreveram-se, apontando o dedo para quando chamados a fazer os seus questionamentos. Prestaram 
atenção nas respostas e revidaram com outras perguntas quando achavam necessário. Os candidatos 
questionaram uns aos outros quando não concordavam com a posição do adversário, isso aconteceu 
inúmeras vezes durante o debate. O J . cronometrou o tempo de cada candidato e quando se esgotava o 
tempo a E. (secretária) passava a palavra ao próximo candidato. A organização foi respeitada com 
enorme interesse nas atividades propostas que cheguei a ficar emocionada. Gostaria de ter registrado a 
aula, mas a situação financeira não me possibilitou comprar um filme para a máquina. Mas lamento que 
só eu fui testemunha da criticidade de crianças gue já são tachadas de incapazes. A E. e o A. me 
surpreenderam fazendo perguntas bem elaboradas e colocando suas preocupações com problemas e 
situações que estão vivenciando. [Grifo meu] (M, aluna do curso de Pedagogia Habilitação Séries Iniciais 
e Matérias Pedagógicas para o segundo grau, estagiária da turma de 1998, reflexões registradas sobre o 
diário de aula) . 

A estagiária M., nas suas reflexões, registra a sua alegria e emoção em perceber 

o crescimento progressivo dos seus alunos, conseguindo instaurar na escola um 

processo de desmistificação de crenças e preconceitos sobre alguns dos seus alunos que 

eram classificados como incapazes de aprender. Inteligências essas que foram 

estimuladas através de uma prática docente embasada no fortalecimento da imaginação, 

da reflexão, da autonomia e da afetividade. 

Um outro destaque em relação às competências que devem ser desenvolvidas no 

curso de Pedagogia está presente no depoimento de M. Trata-se do envolvimento dos 
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alunos na produção de textos em sala de aula, a partir dos temas geradores trabalhados. 

Em alguns momentos problemas de relacionamento aluno-aluno existiam, exigindo da 

estagiária a criação de estratégias para poder contornar os problemas apresentados. Essa 

questão pode ser contemplada a seguir: 

Hoje estou particularmente feliz. A turma esteve calma, participativa, atuante. Os alunos que 
demonstravam dificuldade em produzir textos me surpreenderam no entusiasmo e na criação do texto. 
[Grifo meu] Eles trabalharam juntos nas outras atividades buscando a minha orientação quando tinham 
dúvidas. Novamente ocorreram problemas com duas colegas que brigaram por uma ter revelado o amigo 
oculto da outra. Foi difícil resolver o problema, mas ao final da aula estavam todos calmos. Hoje a turma 
pediu para não ir ao recreio e continuar fazendo as atividades em aula. Fiquei junto com eles e 
conversamos bastante. A mãe do A. veio conversar comigo expondo os problemas que está enfrentando 
com ele e pedindo que eu a ajude. Revelou-me que o A. me adora e que seria muito difícil para ele se eu 
me afastasse. Ofereceu-me sua casa para visitá-los e passar o final de semana. O A. teve melhoras 
expressivas e fico contente por ter ajudado nessas mudanças. Quero continuar em contato com ele e com 
o restante da turma no próximo ano, pois foi um desafio que aceitei e consegui alcançar a maior parte dos 
meus objetivos. O aluno A vem demonstrando dia-a-dia que eu não estava errada em apostar no seu 
sucesso, bem como o F., outra criança que com carinho e dedicação mostrou ser crítico, criativo e capaz 
de produzir, só dependendo de um incentivo mais específico. [Grifo meu] (M., aluna do curso de 
Pedagogia Habilitação Séries Iniciais e Matérias Pedagógicas para o segundo grau, estagiária da turma 
de 1998, reflexões registradas sobre o diário de aula). 

Com a persistência da estagiária M. foi possível perceber o quanto é 

significativo quando um adulto, principalmente, uma professora, aposta na capacidade 

de criação das crianças. Este aspecto é fundamental na teoria de CASTORIADIS 

(1999), porque é através do fortalecimento do imaginário radical, definido como 

capacidade de criação humana, que se origina a reflexão capaz de oportunizar a ruptura 

com a sociedade instituída na qual nos socializou e também na qual estamos imersos. 

Nas palavras de CASTORIADIS (1999, p.294), "a reflexão é, portanto, definível como 

o esforço para romper o fechamento em que estamos, a cada vez, como sujeitos, que 

esse fechamento venha de nossa história ou da instituição social-histórica que nos 

formou, isto é nos humanizou". 

Nesse sentido, o imaginário radical, desempenha um papel preponderante para o 

questionamento dos dogmas, mitos, ritos, sanções e principalmente das verdades 

instituídas, jamais se configurando como um questionamento no vazio, mas sim 

partindo do real. E é nesse ponto que se visualiza a possibilidade de instauração da 

sociedade instituinte. 

Tomar o processo de formação inicial de um professor, num espaço de 

fortalecimento da capacidade de criação humana, configura-se num dos objetivos que 

pautou o meu trabalho desenvolvido como pesquisadora e orientadora da disciplina de 

Prática de Ensino na Escola de 1 o grau. Acredito que através do questionamento, dos 

processos de formação instituídos no curso de Pedagogia, ainda existe a possibilidade 
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de instauração de novas significações. E foram essas, principalmente as referentes à 

Prática de Ensino, que gostaria de destacar: 

entender que a Prática de Ensino, não pode se resumir somente no 

cumprimento de uma exigência formal de conclusão do curso de graduação, 

mas sim deve ser percebida também como um espaço de consolidação de um 

projeto de formação inicial e continuada de professores; 

estabelecer parcerias entre os saberes construídos pelos professores que estão 

atuando na rede de ensino com as estagiárias, através da instauração de ações 

embasadas na solidariedade, na cumplicidade, na criticidade e na autonomia; 

instaurar na rede de ensino de Santa Maria/RS, um projeto que vise a 

continuidade e a permanência dos campos de estágio, porque o que se 

observou durante esses dois anos foi que a rotatividade das estagiárias nas 

escolas produziu resultados isolados, ainda que sempre se tenha buscado a 

continuidade do trabalho com a professora regente que permanecia na escola 

após a saída da estagiária; 

incluir, além de um semestre de observação e outro de regência, a 

permanência das reflexões sobre os diários de aula que viabilizam a reflexão 

da ação da aluna durante o seu processo de formação inicial; 

estimular que na proposta de estágio, construída no peóodo de observações, 

a aluna também escreva o seu relato autobiográfico. Essa experiência 

desenvolvida nestes dois anos, na qual essa tese de doutoramento 

sistematizou, foi fundamental para que as alunas percebessem as implicações 

das suas histórias de vida na maneira de se constituírem como pessoas e 

profissionais. Sendo necessário que a autobiografia não seja feita também só 

como o cumprimento de uma exigência, mas que haja o envolvimento do 

formador nessa proposta. Com isso, ela deverá ser trabalhada de uma forma 

contínua, e se possível fosse na futura proposta de reformulação curricular do 

curso de Pedagogia, implementá-la desde o início do curso. 

Dando continuidade à análise trago para a reflexão os relatos autobiográficos das 

alunas Ad., I. e Cr. que apontam também para o fortalecimento de significações 

imaginárias instituintes caracterizadas pelo encanto pela profissão exercida. 
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O relato autobiográfico da aluna Ad. apresenta uma contribuição significativa 

por ilustrar a presença de significações imaginárias instituintes apresentadas pelo 

encanto com a profissão. 

Em 1998, paralelamente ao curso de Pedagogia fui exercer a função de educadora numa classe de 2a e 
3a séries na Escola Municipal de Ensino Fundamental , no município de ltaara. Tive a oportunidade de 
realizar a Prática de Ensino nesta mesma classe, sendo motivo de contentamento para mim, já que a 
condição de estágio enriqueceu minha prática pedagógica'-No período de estágio, bem como durante 
todo o ano letivo, fui recebida calorosamente por toda comunidade escolar. Mantive um forte 
relacionamento de amizade com os colegas professores, com os pais dos alunos, com a funcionária da 
escola e em especial com os alunos, procurando desenvolver uma prática docente voltada para a 
liberdade, expressão, a criticidade e a autonomia dos educandos. O fim do estágio representou para mim, 
sobretudo a saudade de tudo e de todos que fizeram parte da minha vida esse ano: a minha primeira 
turma, a escola (que estou deixando), a professora H., que se mostrou em todos os momentos uma 
profissional muito competente e amiga, as colegas de escola e de curso ... Sinto-me convicta de estar 
traçando o caminho certo e que educar é um grande prazer para mim. Daqui para diante, pretendo cada 
vez mais me aprimorar, ampliar meus conhecimentos a fim de desenvolver uma prática pedagógica 
consciente e comprometida com a formação de cidadãos críticos e autônomos. Ao término deste trabalho 
de estágio, volto minhas lembranças aos primeiros dias de prática pedagógica onde tudo era novidade e 
incitava um certo medo dentro de mim. O novo traz consigo dúvidas, incertezas que com o tempo passam 
a ser esclarecidas e sanadas. E isso representa o melhor de tudo, somos feitos para superar dificuldades 
e vencer. Durante a realização do estágio foi possível desenvolver meu planejamento na totalidade dois 
dias e. por conseguinte. o projeto de produzir um livro de poesias. Desde o início do ano letivo fui 
preparando os alunos e oferecendo várias poesias de autores conhecidos para despertar neles a vontade 
de criar. O trabalho com canções também foi bastante significativo para a classe além do fato de que 
podia utilizar conjuntamente para as duas turmas com as quais lecionei. Acompanhei e senti o 
crescimento de algumas crianças com dificuldades bem de perto e foi gratificante para mim ajudá-los no 
processo de aquisição do conhecimento e ver os progressos obtidos ao longo do período letivo. Fiz. com 
certeza. muitas amizades no período de estágio, as quais levarei comigo nessa trajetória de educadora 
que está recém iniciando. [Grifo meu] Estou plenamente convicta, por tudo que vivenciei, de que este é o 
caminho certo e que posso colaborar pela melhoria da educação, na medida em que refletir a minha 
prática, aprimorar meus conhecimentos e cultivar dentro de mim o desejo de conhecer para transformar. ( 
Acadêmica do Curso de Pedagogia Habilitação Séries Iniciais e Matérias Pedagógicas para o 2 grau, 
autobiografia 04) 

Nas informações sistematizadas observo que as estagiárias apresentam o 

fortalecimento do imaginário radical, pois também conseguem exercer a autonomia e, 

conseqüentemente caracterizar a Prática de Ensino como uma experiência positiva. 

Principalmente, porque estabelecem uma relação de equilíbrio teoria-prática durante os 

seus processos de formação possuindo atitude de autonomia frente ao curso de 

Pedagogia. 

A busca pela autonomia é algo que acompanhou a trajetória da aluna I, pois ela 

não se deixava abater pela falta de iniciativa dos seus colegas de curso e de alguns 

professores. Construía seus caminhos através da inserção na pesquisa e na extensão, 

pois acreditava que dessa forma poderia estar bem melhor preparada para enfrentar o 

estágio. 

Desde que entrei no curso de Pedagogia sabia o que eu queria e não me deixava abater pelo clima de 
desânimo que tomava conta de alguns professores e alunos. Resisti e procurei construir um curso de 
Pedagogia que pudesse contribuir para a minha formação. Busquei a pesquisa, a extensão, fiz cursos, fiz 
estágios voluntários, li, estudei e escrevi muito. Quando cheguei na Prática de Ensino, foi muito 
desafiante, mas a bagagem adquirida anteriormente, foi fundamental. Com os alunos consegui através de 
um processo de sensibilização envolvê-los junto com a professora regente, num processo de criação e 
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interrompida abruptamente. 

Foi também com esse objetivo que foi organizado o I e o 11 Relato da Prática de 

Ensino onde todas as 22 escolas, incluindo equipe diretiva, professora regente, alunos e 

pais, e também a direção do Centro de Educação e os respectivos professores e alunas 

do referido centro, foram convidados para participar no Auditório do Centro de 

Educação, dos relatos das práticas de ensino onde cada aluna apresentou os aspectos 

significativos da sua Prática de Ensino. Sendo assim, após cada apresentação os 

professores e as crianças comentavam sobre o trabalho desenvolvido, seja sob a forma 

de apresentações artísticas, ou sob a forma de depoimentos orais. Conforme pode ser 

acompanhado na continuação do seu relato autobiográfico: 

No dia 22 de dezembro de 1998. o grupo de estagiárias participou de um acontecimento "histórico" no 
Centro de Educacão. Por iniciativa da Profª. Mestre Helenise Sangoi Antunes. ao término da Prática de 
Ensino na Escola de 19 Grau 11 é realizado o Relato de Experiências onde apresentamos à comunidade em 
geral o nosso processo de formacão acadêmica. bem como. as experiências que deram certo. nossas 
conquistas e nossos agradecimentos. Nesse dia. tive a grata surpresa de receber no auditório do Centro de 
Educação. minha mãe e a professora titular da minha turma. Dela partiu um emocionante agradecimento 
ao meu trabalho e ao carinho com que assumi a turma que era de sua responsabilidade. [Grifo meu].Hoje 
guardo com carinho as palavras da Profª. J. e lembro do entusiasmo que falou do meu trabalho para o 
público presente. Essas lembranças de minha vida escolar reportam-me para as palavras de Charles 
Chaplin, "Que os nossos esforços desafiem as impossibilidades. Lembrai-vos de que as grandes proezas 
da história foram conquistas do que parecia impossível". (M., aluna do curso de Pedagogia Habilitação 
Séries Iniciais e Matérias Pedagógicas para o segundo grau , estagiária da turma de 1998, reflexões 
registradas sobre o diário de aula). (M., acadêmica do Curso de Pedagogia Habil itação Séries Iniciais e 
Matérias Pedagógicas para o 2 grau, autobiografia 03). 

Nesse sentido, a exposição dos trabalhos produzidos no 11 Relato da Prática de 

Ensino pode ser observado na foto a seguir. 

FIGURA 16 - Foto do Relato da Prática de Ensino 
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Esse momento foi um aspecto significativo durante esse período que estive junto 

por dois anos com as estagiárias da Prática de Ensino, porque tanto para as estagiárias, 

equipe diretiva e para as crianças era dado um retorno do trabalho desenvolvido nos 

estágios, favorecendo a assimilação das crianças, frente à conclusão da regência por 

parte das alunas estagiárias. 

Outro aspecto que destaco, também, foi o intercâmbio realizado entre as escolas 

da rede de ensino de Santa Maria/RS, com o trabalho desenvolvido pelas alunas da 

Prática de Ensino, no tocante à formação de professores. Além de acontecer paralelo a 

esse relato a exposição dos materiais produzidos pelas crianças da rede de ensino. Isso 

foi um aspecto marcante, para que também as crianças conhecessem o que foi produzido 

pelos outros alunos, tomado um incentivo para que novas criações pudessem acontecer. 



CICLO DE VIDA PESSOAL E PROFISSIONAL: 

HETERONOMIA E AUTONOMIA 

FIGURA 17 - Heteronomia 

FIGURA 18 - Autonomia 



5.5 Ciclo de vida pessoal e profissional: heteronomia e autonomia 

Minha tentativa de apoiar-me nas idéias de HUBERMAN (1992) sobre os ciclos 

de vida profissional de professores partiu, como explicado no capitulo 4, do desejo de 

melhor entender as razões que fazem com que muitos professores, ainda jovens, 

revelem seu desencanto com a profissão e busquem abandoná-la; por que distintos 

professores com o mesmo tempo de profissão têm atitudes e posicionamentos tão 

diferentes, enquanto uns revelam-se entusiastas e envolvidos com seu trabalho, outros 

revelam desconforto e amargor. 

As explicações do autor pareceram-me interessantes para o estabelecimento de 

algumas relações entre significações sociais imaginárias instituídas e/ou instituintes, na 

medida em que a construção de novos significados tem a ver com o conjunto de 

experiências que os indivíduos vieram acumulando ao longo de seu ciclo de vida e de 

profissão. 

Também me interessava a possibilidade de estabelecer uma relação entre as 

significações construídas pelas alunas formandas, iniciando uma carreira e as 

professoras com uma experiência de trabalho já bastante consolidada. Na intenção de 

me aproximar dessas significações é que organizei as idéias deste capítulo. 

5.5.1 As alunas 

A experiência docente adquirida pelas alunas, enfocada nesta análise, é aquela 

decorrente dos estágios de Prática de Ensino desenvolvidos em sessenta e cinco dias 

letivos, nos estágios nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental. 

Certamente são períodos muito curtos para provocar mudanças importantes, 

especialmente naquelas alunas que, pela primeira vez, assumiam o papel de professoras. 

Mas, na medida em que, como professora, venho apostando na importância de 

concretizar, na Prática de Ensino a relação teoria-prática, trata-se, nesta investigação, de 

recolher todos os indícios possíveis sobre essa possibilidade, mesmo que fosse apenas 

para indicar a necessidade de mudar para avançar. 

Nesta perspectiva, a partir de uma leitura não linear nem fragmentada, buscando 

traços através das lembranças da escola, dos processos de formação profissional, da 
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Prática de Ensino e das escolhas profissionais assumidas, abordo as significações 

imaginárias instituídas e/ou instituintes das alunas, construídas sobre os ciclos de vida 

pessoal e profissional. 

A respeito dos critérios de seleção e posterior análise realizada dos depoimentos 

das alunas da Prática de Ensino que compõem esse capítulo, cabe mencionar que eles 

foram selecionados, após a leitura criteriosa feita sobre a "matriz de 

análise"(ISAIA, 1992), levando em consideração as tensões, continuidades e rupturas, 

entre as significações imaginárias instituídas e instituintes, destacando o equilíbrio ou 

predomínio de uma dessas significações. 

Inicio esta análise trazendo as lembranças da aluna D., cuja história da vida é 

marcada por lembranças escolares e familiares que se cruzam a todo o momento, fatos 

de um passado não tão remoto, e talvez por isso tão presentes na sua memória. 

Sua autobiografia se inicia com as suas recordações sobre o seu primeiro contato 

com a escola, a sua primeira série. Ela lamenta não ter freqüentado a pré-escola devido 

à proibição do seu pai. A figura paterna é algo presente em toda a sua escrita 

autobiográfica, configurando um personagem autoritário, cuja maneira de perceber e 

compreender o mundo acabou por influenciar na maneira de ser, sentir e ver da filha. 

Era o ano de 1981 e eu então ingressava na 1 a série. meus pais não me matricu laram no Jardim de 
Infância (Pré-Escola). Eu fiquei triste. pois gostaria de ter freqüentado o Jardim de Infância. Meu pai dizia 
que o Jardim de Infância era apenas uma brincadeira e que não iria fazer parte disso. Naquele primeiro 
dia de aula, também estava triste. pois gostaria que minha mãe me acompanhasse à Escola. mas meu 
irmão estava com 1 O meses e minha mãe só se dedicava a cuidá-lo, então esperei pela minha vizinha na 
janela e fui para a Escola com ela, não me lembro do que se seguiu a partir daí nesse dia.(Grifo meu) (0. , 
Acadêmica do Curso de Pedagogia Habilitação Séries Iniciais e Matérias Pedagógicas para o 2 grau, 
autobiografia 05). 

Essa primeira experiência escolar reservou-lhe algumas alegrias, mas também o 

enfrentamento das decepções. 

Minha primeira professora foi especial. Gostava dela. Lembro-me que um dia ela não pôde ir à aula e outra 
professora a substituiu. Eu não gostei. Estranhei a letra desta outra professora no quadro. Teve um dia 
em que não gostei da minha professora, pois não consegui acertar. entre outras coisas. a palavra gravata 
no ditado e ela fez com que eu trocasse de lugar na sala de aula e fosse para uma outra fila de classes 
bem atrás. a qual ela classificou como fila dos "i" (insuficientes).[Grifo meu]. (0.). 

Na verdade, se voltarmos ao depoimento anterior, pode-se supor que D. decidiu 

"apagar" essas decepções, quando diz "não me lembro do que se seguiu a partir daí, 

nesse dia". Segundo BERGSON (1999, p.90) "( ... )para evocar o passado em forma de 



200 

Imagem, é preciso abstrair-se da ação presente, é preciso saber do valor do inútil, é 

preciso querer sonhar". 

No caso da aluna D., evocar as recordações do passado é um processo doloroso, 

pois é reviver o seu processo de heteronomia representado principalmente pelas 

imposições paternas. Com isso, a referida aluna busca, dentro do possível, esquecer 

alguns fatos de sua história de vida. 

A marca da punição pelo erro, classificando-a entre os "insuficientes", pode ser 

lida como uma razão comprobatória das significações imaginárias instituídas 

construídas pelas crianças sobre a escola. Muitas vezes, essas significações são de 

alegre expectativa, como no caso de D., mas logo podem ser substituídas pelo medo e 

desencanto. 

Segundo FERREIRA (2000,p.297) "O imaginário das crianças funciona o tempo 

todo apontando para isso, para a afirmação de cada um no interior de um coletivo. 

Infelizmente, a escola procura ignorar isso, buscando estabelecer a uniformidade de 

comportamentos como um ideal a ser alcançado". A uniformidade buscada pela escola, 

na maioria das vezes, é alcançada através de práticas docentes embasadas na disciplina 

do espírito e na docilidade do corpo, como observado na continuidade do relato 

autobiográfico da aluna. 

O Primeiro Grau foi muito sofrido, primeiro porque meu pai era muito violento comigo, apesar de eu não 
fazer nada de anormal para minha idade, hoje sei que era por causa das bebidas alcoólicas, por ele não 
se relacionar bem com ninguém na cidade em que vivíamos e eu ser uma pessoa indefesa em que ele 
poderia descontar todas as suas insatisfações. Eu não podia levar nenhuma amiga da escola em minha 
casa, quando as professoras pediam dinheiro ou mesmo material escolar, ele mandava que eu as 
chamasse de nomes feios, pornográficos. Na escola eu nada dizia a não ser que não podia pagar ou 
trazer o que me pediam, as professoras diziam: -como não!? E os colegas riam de mim. Passei então a 
sentir indiferença pelos professores. Após concluir a 5a série tive que trocar de cidade para que ele 
conseguisse emprego, pois por causa das bebidas alcoólicas nesta cidade ele não tinha mais chances. 
Eu então me senti arrancada, ferida por dentro por deixar a cidade que eu amava, por outra que não me 
adaptei nos sete anos que lá morei. Assim foi o meu primeiro grau, cheio de tristezas por professores que 
não levavam em conta a história de vida do aluno e pelas violências que eu sofria e ninguém fazia 
nada.[Grifo meu]. (D, acadêmica do curso de Pedagogia Habilitação Séries Iniciais e Matérias 
Pedagógicas para o 2° Grau, autobiografia 05). 

Ao ler a autobiografia da aluna D., deparo-me com um sentimento de revolta 

em relação a uma prática classificatória e discriminatória que leva os alunos competirem 

e sentirem-se inferiores. Além disso, a atitude dessa professora provocou outras 

conseqüências na referida aluna: a indiferença dos seus pais, a perda gradativa da 

capacidade de gostar das pessoas e dos professores. 
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O eu e o outro se necessitam e se completam na dimensão da existência humana, 

mas essa relação não se dá de forma harmônica e igualitária. Segundo CASTORIADIS 

(1992, p. 33) "Os outros quase sempre foram instituídos como inferiores", justificando 

assim, as atitudes de repulsa, discriminação e violência física e simbólica que vem 

acontecendo desde os primórdios da existência humana. O outro também marcou a 

aluna D., que foi ignorada e inferiorizada por sua primeira professora e indiferente aos 

que a essa se seguiram. As significações a ela atribuídas foram, de certa forma, 

construindo sua memória enquanto pessoa e profissional. 

Nas palavras de CASTORIADIS (1992, p.38-39) "E eu penso que é esse ódio de 

si, habitual e evidentemente intolerável, sob sua forma aberta, que alimenta as formas 

mais desenvolvidas de ódio do outro e se descarrega nas suas mais cruéis e mais 

arcaicas manifestações". Infelizmente, ainda se constata, na maioria das vezes, práticas 

simbólicas de coerção e discriminação nas salas de aula, onde o professor através do 

poder por ele constituído acaba por influenciar de forma negativa histórias de vida de 

crianças, jovens e adultos. 

No caso específico da aluna D., o que influenciou na sua capacidade de gostar 

das pessoas e dos professores. Afetando a maneira dessa aluna relacionar-se consigo 

própria e com os outros numa situação de vida agravada por problemas familiares. 

Assim, D. não conseguiu equacionar sozinha os conflitos que vivenciava tanto na escola 

como em sua família. Um pacto de silêncio e indiferença envolvia sua história de vida, 

o que a levou a assumir a heteronomia para ser igual aos outros deixando-se regular por 

eles. 

Ao prossegmr seus estudos, novamente envolve-se num processo de 

heteronomia, quando obedece ao seu pai e matricula-se na Habilitação Magistério do 2° 

Grau, por ser essa a única modalidade que garantiria um emprego imediato após a sua 

conclusão. As dificuldades agora encontradas não são diferentes das enfrentadas por ela 

no Ensino Fundamental, como narrado em sua autobiografia. 

O Segundo Grau foi o curso de Magistério, fui obrigada por meu pai a me matricular, pois segundo ele, 
era o único 2° grau que garantia emprego. Mas já no primeiro ano senti que era minha vocação e passei a 
lutar com todas as minhas forças para conclui-lo, pois as barreiras foram inúmeras. O curso exigia 
materiais diversos, entre livros e materiais de pintura e meu pai começou a fazer exatamente como fazia 
no meu 1° grau, xingava as professoras em casa e eu não sabia o que fazer na escola, pois minhas 
colegas diziam que se eu escolhi este curso era porque eu tinha que arcar com os materiais, mais uma 
vez me senti sozinha, sem amigos, passei então a fazer trabalhos para os outros e a cobrar por isso e, 
assim, poder comprar os materiais. Terminei o curso de 2° grau com muitos elogios por parte de meus 
professores, os quais diziam que eu tinha o dom para ensinar. [Grifo meu]. (D, acadêmica do curso de 
Pedagogia Habilitação Séries Iniciais e Matérias Pedagógicas para o 2° Grau, autobiografia 05). 
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Mas esse processo de heteronomia vai dando lugar à descoberta da resistência e 

à busca de garantir seu próprio caminho. Vence no curso, é elogiada como tendo "o 

dom de ensinar". 

Para quem passou anos de escola obediente, muda, querendo esconder-se, essa 

trajetória em busca da profissionalização é claramente sinal de mudança de 

significações instituídas sobre o seu próprio eu. 

Em relação ao curso de Pedagogia Habilitação Séries Inicias e Matérias 

Pedagógicas para o 2° Grau, em que ingressou, destaca a influência de professores que 

ensinaram conhecimentos significativos para o seu crescimento profissional e o 

envolvimento com a pesquisa. E é interessante notar que D. é capaz de expressar quem 

desses professores contribuiu para seus processos de formação. 

Quanto aos professores, alguns deixaram uma mensagem para mim, de estímulo e busca por enriquecer 
meus estudos, e outros conseguiram ser mais insignificantes que aqueles que me humilhavam no início 
da minha vida escolar. (D, acadêmica do curso de Pedagogia Habilitação Séries Iniciais e Matérias 
Pedagógicas para o 2° Grau, autobiografia 05). 

Na sua prática docente, destaco novamente a presença, segundo CASTORIADIS 

(1982), da categoria da heteronomia, em função de que D. em seu estágio foi obrigada a 

uma convivência que a atrapalhava como aluna. Essa situação de estar sempre sendo 

forçada a conviver em um contexto ou situação que a desagradava, faz com que a 

prática de ensino tome-se ainda mais desgastante. Conforme aponta MARCELO (1998, 

p.62) "As pesquisas têm demonstrado que é um período de tensões e aprendizagens 

intensivas, em contextos geralmente desconhecidos, e durante o qual os professores 

principiantes devem adquirir conhecimento profissional, além de conseguir manter um 

certo equilíbrio pessoal". 

As tensões vividas pela aluna D. foram significativas e vão ao encontro da 

contribuição de MARCELO ( op.cit) em função de que ela enfrentava não só os 

problemas de adaptação com a nova experiência, como também relata conflitos com a 

professora regente, com a sua colega de estágio realizado na mesma escola e com os 

pais dos seus alunos que preferiam falar com a professora regente do que com ela. 

Também é importante ressaltar as observações de D. quando ela revela 

nitidamente seu desconforto em conviver com outrem, possivelmente porque, estando 

em busca de sua autonomia, era obrigada a regular-se pelo outro. 
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Quanto à prática docente, toda vez que entro numa sala de aula de crianças, sinto como se uma luz 
banhasse o meu corpo e a partir daí eu seguisse iluminada até sair novamente da presença das crianças. 
Gosto de ensinar e aprender com as crianças, é minha vocação, mas gosto muito também de escrever, 
de ler e uso isto para aprimorar minha prática e buscar a condição de educadora. Quanto à Prática de 
Ensino, referindo-me à disciplina de estágio, para mim foi muito desgastante, pois foi forçada uma 
situação de convivência que muitas vezes atrapalhava o meu rendimento como aluna. Quanto à escola 
em que estagiei, fui bem recebida, mas senti que não era de grande importância apenas mais uma 
estagiária que veio ocupar espaço. Foi muito diferente da escola que fiz meu outro estágio do curso de 
Magistério, na qual o meu crescimento de cada dia de estágio era notado, valorizado e elogiado. Quanto 
à professora regente da turma tive nela uma pessoa em que pude contar com o apoio para desenvolver 
minha prática docente durante muitas vezes. [Grifo meu]. (0, acadêmica do curso de Pedagogia 
Habi litação Séries Iniciais e Matérias Pedagógicas para o 2° Grau, autobiografia 05). 

As tensões relatadas por D. configuram as dificuldades apontadas por 

HUBERMAN (1992), por apresentar características da fase intitulada "entrada e 

tateamento". Embora que elas foram agravadas em função da presença da heteronomia, 

bem como pela necessidade de refletirmos sobre a estrutura curricular dos cursos de 

licenciatura. 

Se houve tensões, é preciso relembrar que elas são impulsionadoras da busca de 

saídas, de alívio por afastá-las; logo, podem produzir novas significações contrárias 

àquelas instituídas, assumidas pela instituição escolar. 

As alunas ficavam tensionadas não em função do contato com as cnanças, 

porque, na maioria, já tinham tido sua primeira experiência no Magistério; isto ocorreu, 

em função da própria estrutura curricular do curso de Pedagogia que as deixava ansiosas 

frente ao estágio, porque era nesse momento que tinham que dar conta de todo o 

conhecimento apreendido durante os quatro anos. Superadas as tensões e os conflitos 

iniciais e com o apoio da professora orientadora, as doze alunas que fizeram parte desta 

pesquisa concluíram seus estágios. 

Para a aluna D. o final do estágio caracterizou-se por um conjunto de 

sentimentos contraditórios: o sentimento profundamente afetivo em relação a seus 

alunos, acompanhado do desencanto por sentir que o carinho que ela tinha pela escola 

não era correspondido. 

O fim do estágio foi um período de alívio, liberdade, mágoa e tristeza. Foi um período de luta em que a 
cada dia eu reunia forças para seguir adiante e no último dia senti um vazio como se tivessem arrancado 
alguma coisa de mim. Vim da Escola entre lágrimas pensando que talvez não veja mais os alunos que me 
marcaram fundo, e triste também por sentir que as pessoas com quem convivi neste período não sentiam 
a mesma coisa. [Grifo meu]. Quanto à profissão que escolhi e que está chegando o momento de exercê-la 
não sinto arrependimentos quanto à minha escolha, ao contrário sinto-me feliz e quanto as minhas 
perspectivas futuras quero continuar estudando em busca do aperfeiçoamento de minha prática docente, 
bem como exercê-la, pois sinto necessidade de atuar como professora sem a característica de estagiária 
e nunca perder o gosto por ensinar e aprender com os alunos e compreender seus modos de agir a partir 
de suas histórias de vida. (0., Acadêmica do Curso de Pedagogia Habilitação Séries Iniciais e Matérias 
Pedagógicas para o 2 grau, autobiografia 05). 
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No último contato que estabeleci com a aluna D. ela me contou com alegria sua 

aprovação para o Programa de Pós-Graduação em Educação-Mestrado em Educação/ 

UFSM, na área de formação de professores e a sua experiência na docência orientada 

com as alunas do curso de Pedagogia da UFSM. MARCELO (1998, p.62), também 

destaca nos professores iniciantes essa busca pelo aperfeiçoamento, conforme as suas 

palavras: "( ... ) ficamos sabendo que os professores principiantes são profissionais 

preocupados em melhorar como docentes, mas com a consciência de que a sua 

formação está inacabada; que os primeiros anos de ensino são anos difíceis, tanto 

pessoal quanto profissionalmente". 

Acompanhamos agora a trajetória de outra aluna que, em sua autobiografia traz 

evidências de crescimento profissional e de instauração de novas significações. 

Nasci e me criei na cidade de Júlio de Castilhos, localizada na região Centro-Oeste do Estado do Rio 
Grande do Sul. Em 1980, ano que ingressei no Ensino Formal, como sou a filha mais velha de meus pais, 
fui a primeira a ir para a es cola. A escola em que estudava era uma escola grande, com muitas salas de 
aula, possuía um andar superior com duas escadas de acesso ao mesmo e um amplo pátio para 
recreação e para atividades diversas. Ainda lembro com muito carinho da minha primeira professora. que 
por coincidência era e é minha vizinha em Júlio de Castilhos. Era e é uma mulher de pequeno porte, de 
cabelos castanhos e curtos. Muito vaidosa, usava sempre batom, brincos, saias e pulseira. Sempre foi 
uma pessoa carinhosa comigo e com os meus colegas. Nesta escola, estudei até a 4a série do Ensino 
Fundamental. Em 1985, ingressei em uma escola particular da Congregação das Irmãs de N. D. Uma 
escola enorme, com três andares, um pátio grande e calcado, um salão amplo, limpo e organizado como 
todas as outras dependências da escola. Como de praxe, sendo uma escola de freiras. como muitos 
dizem. possuía uma pequena igreja, muito bonita e aconchegante. Foi nessa igre ja, que muitos alunos 
aprenderam cantos que faziam parte das missas católicas da cidade.[Grifo meu]. (L., Acadêmica do Curso 
de Pedagogia Habilitação Séries Iniciais e Matérias Pedagógicas para o 2 grau, autobiografia 06). 

Em suas lembranças da escola, L. destaca a presença de sua primeira professora, 

bonita e carinhosa, que ministrou aulas da primeira até a quarta série do Ensino 

Fundamental. Sua forma de interação com seus alunos influenciou para que ela ainda 

seja lembrada com o passar dos anos. Esse aspecto foi verificado nas pesquisas 

realizadas por CUNHA (1999, p.90), 

A influência de atitudes positivas é lembrada por 70 % dos 
participantes. Eles afirmam que seus comportamentos como 
docentes têm relação com a prática pedagógica vivenciada com 
estes mestres . Apontam como principais justificativas desta 
influência aspectos relacionados ao domínio do conhecimento, 
organização metodológica da aula e relações democráticas com 
os alunos. 

Estas últimas são características marcantes na forma de ser e exercer a profissão 

de professor especialmente nos anos iniciais da escolaridade e assinalam, conforme 

aponta CUNHA (1999, p .90) que "( ... ) há ainda exemplos marcantes no sentido da 

honestidade e amor à profissão". São esses valores que fornecem elementos necessários 
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à construção de uma identidade profissional, via memórias, que auxiliarão na 

construção de um profissional mais comprometido consigo mesmo e com os outros. 

Os destaques de L. em relação a sua primeira escola acentuam o fato apontado 

por FERREIRA(2000, p.296) " Os alunos, e mesmo os professores e funcionários, não 

se tomam outros apenas porque passaram pelo portão da escola. Eles trazem consigo 

histórias de vida, crenças, fantasias, desejos que não podem deixar de ser considerados 

se quisermos fazer alguma coisa no sentido de ajudá-los em seus projetos de vida e de 

emancipação". 

Nessa dimensão, vale assinalar como a cultura religiosa da escola e dos 

professores de L. parecem ter sido marcantes em seu processo de crescimento e 

formação social. 

Tínhamos e deveríamos ter muita disciplina e assiduidade às aulas. Respeitávamos os colegas e, 
principalmente, as irmãs que davam aula e coordenavam o funcionamento da escola. Todas as turmas 
tinham aula de canto. A professora era a diretora da escola, uma irmã alta, magra e com óculos de aros 
pretos. Ela cantava muito bem e nós, os alunos, gostávamos das canções ali aprendidas. Assim, quando 
íamos à missa na igreja matriz da cidade, já sabíamos cantar as canções que faziam parte dos rituais da 
missa. Muitas e muitas vezes as turmas da escola eram "obrigadas" a participar de algumas missas, pois 
a presença nessa implicava em meio ponto nas médias finais das disciplinas. [Grifo meu] . O formato 
arquitetônico da escola era em meia lua, com grades, portas e portões grandes, que após o sinal de 
entrada eram trancados e abertos somente quando o sinal para a saída era dado. Não enxergávamos 
nada o que se passava na rua, durante toda a manhã, a não ser que discretamente olhássemos pelas 
basculantes estreitas durante alguma aula, o que implicaria em advertência. A "tentação" era muito 
grande em olhar pelas janelas, principalmente dos alunos que sentavam próximos a elas, pois a escola 
localizava-se em uma esquina de uma das principais ruas do centro da cidade. O movimento era intenso 
nesse local, ainda mais quando se aproximava da hora da saída, em que os pais dos alunos formavam 
um grande engarrafamento na frente da escola com seus carros. A curiosidade aumentava ainda mais: 
será que o meu pai já está lá embaixo me esperando? Nessa escola estudei até a Ba série do Ensino 
Fundamental. Durante os quatro anos em que nela permaneci, muitas coisas chamaram minha atenção, 
desde o nível sócio-econômico-cultural dos alunos até a própria estrutura física e profissional da escola. 
Hoje recordando os fatos e profissionalmente falando, lembro-me perfeitamente como o método de 
exposição verbal era utilizado, quase que 99% pelos professores durante as aulas. (L., Acadêmica do 
Curso de Pedagogia Habilitação Séries Iniciais e Matérias Pedagógicas para o 2 grau, autobiografia 06). 

Concluindo o Ensino Fundamental, ingressa no Ensino Médio, optando pela 

habilitação Magistério. O curso foi realizado numa escola estadual que ocupava um 

quarteirão da sua cidade. Sua turma era composta por trinta e três alunas, e é nesse 

contexto que a aluna L. começa a se deparar com uma estrutura de ensino, mais liberal 

do que o da escola onde estudou antes. 

Em 1989, ingressei no Ensino Médio, optando para o curso Normal. Era uma realidade completamente 
diferente da colocada anteriormente, tanto dos alunos, quanto da escola.[Grifo meu]. Era uma escola 
estadual muito grande, com dois andares e várias salas e repartições e uma enorme área externa que 
ocupava quase todo o quarteirão da rua. [Grifo meu] . Éramos em 33 alunas, todas do sexo feminino. 
Algumas eu já conhecia, outras nunca tinha visto e outras já eram minhas amigas. Como a escola não 
possuía portões, os alunos tinham livre acesso à rua, pois na compreensão dos diretores escolares, já 
éramos praticamente adultos e responsáveis por nossos atos. Achava tudo aquilo, toda aquela liberdade 
o máximo, pois na "escola de freiras" jamais poderia cogitar a idéia de sair e voltar da rua a hora que bem 
entendesse. Logo quando entrei na escola, uma das coisas que mais me chamou a atenção era o 
aspecto velho e mal cuidado que a mobília e o chão apresentavam. Já não existia mais aquele chão muito 
bem encerado, classes novas, quadros e imagem de Cristo na parede e cortinas limpas, que a escola 
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particu lar possuía. Não que a escola fosse ruim, mas era diferente, era uma escola estadual. Com o 
passar do tempo fui me acostumando com aquela nova realidade e procurando certificar-me se realmente 
eu queria ser professora. Ainda não tenho clara a resposta para explicar a minha escolha pelo curso 
Normal. Não sei se foi influência da minha família ou se foi por livre escolha. (L., Acadêmica do Curso de 
Pedagogia Habilitação Séries Iniciais e Matérias Pedagógicas para o 2 grau, autobiografia 06). 

Com o passar dos anos, no curso Magistério, foi gradativamente certificando-se 

da sua escolha profissional; conforme ela mesma escreve, fundamentando teoricamente, 

as razões de uma opção profissional estão mais relacionadas com fatores de ordem 

subjetiva que correspondem a uma construção pessoal e profissional, do que 

propriamente à existência ou não de um "dom" para ensinar. Mas foi no estágio de 

magistério, mesmo enfrentando problemas com a professora titular e com a sua 

orientadora de estágio que descobre que esta era a profissão que gostaria de exercer. 

Estagiei em uma escola estadual. Foi nessa escola que estudei desde o Jardim de Infância até a 4a série. 
Tinha uma turma de 2a série com 22 alunos. O trabalho que desenvolvi com aquelas crianças, 
profissionalmente falando, hoje mais qualificada que na época, percebo que foi muito bom. As crianças 
produziam muito, os pais delas nunca reclamaram do meu trabalho. Mas, infelizmente a professora titular 
e a coordenação de estágio faziam pouco caso do trabalho que desenvolvia. Pensei muitas vezes em 
desistir, chorava e já não tinha mais motivação para prosseguir com meu estágio. Entretanto, o carinho, o 
amor que possu ía pela escola e, principalmente, pelas crianças e pela certeza que adquiri de que era 
realmente a profissão que queria seguir, falaram mais alto. Acabei concluindo o curso Normal no dia 1 O 
de janeiro de 1993, dia da nossa formatura. (L., Acadêmica do Curso de Pedagogia Habilitação Séries 
Iniciais e Matérias Pedagógicas para o 2 grau, autobiografia 06). 

Em função da falta de apoio da professora titular e da sua orientadora de estágio 

de Magistério ficou receosa, temendo realizar o vestibular para Pedagogia, tentando, 

então o curso de Fonoaudiologia; para o qual não conseguiu a aprovação. Somente no 

seu segundo vestibular, agora para Pedagogia, consegue ser aprovada. E como viveu seu 

curso? 

Durante os cinco primeiros semestres, foram quase que no mesmo ritmo, aulas durante todo o dia, 
seminários, resenhas, apresentações de trabalhos. As meninas se encontravam, perdiam-se umas das 
outras, formavam novos grupos, estabeleciam novos vínculos, reforçavam outros. Logo após as férias, 
voltávamos com novo pique, mais ânimo, "baterias" carregadas e muitas saudades umas das outras. E lá 
íamos nós outra vez para mais um ano de trabalho, sempre na expectativa: sai uma greve, não sai uma 
greve. Consegui, juntamente com algumas colegas mais próximas, uma Bolsa de Pesquisa em agosto de 
1996. Trabalhando nessa, aprendemos muitas e muitas coisas e permanecemos com ela, trabalhando 
durante doze horas semanais, durante um ano e meio. Esperávamos um retorno melhor pelo que 
desenvolvíamos ali. As decepções começaram a fazer parte do dia-a-dia no trabalho, mas a dependência 
financeira impedia-nos muitas vezes de abandoná-lo. Fizemos várias outras seleções para outras Bolsas 
de Pesquisa, mas não conseguimos aprovação ou conciliação de horários para trabalhar. No final de 
1997, logo após realizar o estágio em escola de 2° grau, abandonei a Bolsa e inscrevi-me para outra no 
HUSM, com a qual venho contribuindo para a minha manutenção na Universidade. Com essa vou ficar 
até o final do mês de agosto de 1998.[Grifo meu]. (L., Acadêmica do Curso de Pedagogia Habilitação 
Séries Iniciais e Matérias Pedagógicas para o 2 grau, autobiografia 06) . 

Entre outros aspectos que poderiam ser destacados, o depoimento de L. é mais 

um que comprova a importância do envolvimento com a pesquisa educacional no 

processo de formação de professores. Seu relato sobre as Práticas de Ensino realizadas 

também, são plenos de elementos significativos. A aluna L., logo após o término do 
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estágio do Magistério do 2° grau, realizou a sua Prática de Ensino II na Escola 

Municipal V. F, numa segunda série do Ensino Fundamental com uma turma de vinte e 

oito alunos. 

Realizei aqui mesmo em Santa Maria na E.M. de 1° Grau V.F. Tinha vinte e oito alunos de uma 2a série, 
com uma média de idade entre 7 e 8 anos. Eram crianças adoráveis, ativas e com um enorme potencial 
para a aprendizagem. Desenvolvi muitas atividades interessantes com meus alunos, umas deram 
resultados positivos, outras não superaram minhas expectativas. Muitas vezes planejava algo e não 
conseguia atingir os objetivos esperados. Chegava em casa, pensava nos pontos do planejamento que 
deveria rever e organizar melhor para que da próxima vez desse certo. Sempre, aula após aula, fazia uma 
avaliação do trabalho elaborado e organizado para aquela tarde de trabalho. Critiquei a mim mesma em 
alguns planejamentos, apontei alternativas para o meu próprio trabalho, elogiei-me em outras vezes, 
quando julguei necessário. Fiz e procurarei fazer isso sempre, pois avaliar o seu próprio trabalho faz parte 
da rotina de um verdadeiro profissional. É saber seus próprios erros e deficiências. Durante o estágio de 
1° grau, não tive nenhum problema em relação ao estágio que realizei quando concluía o curso Normal 
em 1992. A escola, os pais e a professora titular da turma apoiavam-me durante todo o tempo. Possuía 
um ótimo relacionamento com toda a comunidade escolar. Fui muito elogiada pelo trabalho que realizei e 
procuraram sempre me atender nas minhas solicitações. Cresci muito como pessoa e como profissional~ 
O carinho e, principalmente, o respeito pelo meu trabalho incentivou-me a seguir em frente e a buscar 
muito aquilo que desejo. Foram estas e muitas outras contribuições positivas que a E.M. de 1° Grau V.F. 
pôde contribuir para o meu crescimento profissional. Sinto muitas saudades de tudo que lá deixei, as 
crianças que tanto amei. Foram trocas ricas de muito conhecimento. Em 24 de junho de 1998, conclui o 
estágio em escola de 1° grau, enquanto aluna do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Santa 
Maria. É vivendo hoje como profissional , da área de Educação que me sinto. É convivendo hoje com 
educadores que estão realmente comprometidos com a pratica e com a mudança dessa que "me 
encoraja" a seguir ... a segui-los [Grifo meu]. (L., Acadêmica do Curso de Pedagogia Habilitação Séries 
Iniciais e Matérias Pedagógicas para o 2 grau , autobiografia 06). 

Esses fatores positivos, que encontrou na escola e entre os professores, 

contribuíram para que ela afirmasse que a realização desse estágio viabilizou um 

crescimento pessoal e profissional. Segundo MARCELO (1998, p.63), "( ... ) o primeiro 

ano não só representa uma oportunidade de aprender a ensinar, como também pode 

implicar transformações de ordem pessoal". 

O processo formador pelo qual L. passou, levou-a a experimentar situações de 

vida e de aprendizagem que contribuíram para que criasse novas significações 

imaginárias, deixando para trás a disciplina, a obediência e as regras religiosas. Assim, 

ao considerar o ciclo de vida profissional, é importante ressaltar que não é somente a 

contagem de um tempo de serviço que pode ser avaliado como crescimento profissional; 

o que determinou a mudança na sua forma de ensinar foram as constantes reflexões e 

questionamentos que ela mesma realizava sobre o trabalho que estava desenvolvendo, 

ainda como aluna. Na condição de orientadora de estágio, passo a reviver instantâneos 

dessa caminhada. 

Nesta terça-feira, à tarde, vou caminhando pela estrada nova de Camobi, até chegar na escola V.F. O 
carinho e a recepção por parte da equipe diretiva e pelas professoras titulares são contagiantes. As 
impressões das alunas L. e Da. não são diferentes do que vivenciei. Acredito que este seja um elemento 
fundador com que a L. esteja tão feliz com o trabalho que desenvolve. E, principalmente, a metodologia 
que ela adota em sala de aula, está dando muito certo. Entro na sala de aula, tento não perturbar, mas é 
impossível e as crianças e todos nós estamos envolvidos. A L. aproveita a situação e busca oportunizar 
espaço para que as crianças perguntem todas as suas curiosidades. O tempo passa e a conversa é muito 
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agradável. Com graça e leveza a aluna L. consegue a atenção dos alunos e prossegue com a sua aula. O 
que mais pode alegrar um professor do que perceber nos olhares das crianças a alegria em estar 
aprendendo? (Registro no meu diário de campo no dia 13 de maio de 1998). 

Ao final da sua autobiografia, L. faz algumas reflexões em relação aos seus 

processos de formação e à prática docente vivenciados em seu curso de Pedagogia; 

destaca a existência de profissionais que ainda acreditam no trabalho desenvolvido com 

seus alunos no Ensino Superior e aposta na instauração de novas imagens em relação à 

figura do professor. Também acredita, L., na existência de indicadores que têm 

demonstrado que estão ocorrendo sensíveis mudanças em relação à educação brasileira, 

no momento em que os professores defendem seus direitos, deixando de lado uma 

postura de submissão. 

É realmente triste ver tal situação. Ver que a profissão de professor está em um momento difícil. Mas 
existem sim, profissionais de qualidade. Profissionais capazes de reerguer o conceito distorcido, que 
muitos desconhecem, a respeito dos alunos das licenciaturas das nossas universidades. É trabalhando 
assim, que surgirão novos discípulos, com interesses diferentes, mas objetivos em comum. É, estarmos 
completamente envolvidos com o prazer, com o amor pela profissão, que conseguiremos chamar a 
atenção daqueles que dela desfazem. É t rabalhando com coragem e sabedoria que mudaremos a 
imagem do "professor". É direito e ao mesmo tempo dever dos professores lutar pelos seus ideais, 
reivindicando melhores salários e melhores condições de trabalho. Já há alguns anos que acompanho a 
situação dos profissionais da educação. Sinto que aos poucos a educação está começando a mudar. 
Percebe-se que os educadores estão despertando para uma nova etapa profissional. Já criaram coragem 
e subsídios para defender o que a eles/nós pertence. [Grifo meu). E que este relato sirva de incentivo e 
apoio para aqueles que dele precisarem ou simplesmente para aqueles que desejam apenas se informar. 
Enfrentei e saí com sucesso por todas estas etapas, mas procurei apoiar-me nessas, para conseguir 
ultrapassar outras que, com certeza virão, servindo para uma maior qualificação e experiência 
profissional. [Grifo meu] . E a todos que para ela contribuíram fica expresso aqui, os meus sinceros 
agradecimentos. (L. , Acadêmica do Curso de Pedagogia Habilitação Séries Iniciais e Matérias 
Pedagógicas para o 2 grau, autobiografia 06). 

No último encontro que tive com a L., ainda em 2000, constatei sua alegria 

quando afirmou que foi convidada pela Congregação das Irmãs de N.D., para ser 

professora em uma segunda série. O convite foi aceito, está muito feliz com o trabalho 

que desenvolve, mas não descarta a possibilidade de dar continuidade aos seus estudos, 

via ingresso no Mestrado em Educação. É esse desejo de dar continuidade aos estudos 

que a autobiografia da aluna Da. também aborda. 

A aluna Da. traz lembranças de 26 anos atrás, de uma menina que nasceu no 

interior do Estado da Bahia, numa farmlia de quatro irmãos; seu contato com a escola 

aconteceu muito antes da pré-escola em função da profissão da sua mãe que, na época, 

trabalhava na biblioteca da escola; ali Da. passava um tempo significativo em contato 

com os livros e é lá que aprende a ler, com a sua mãe. 

É essa história de uma menina brasileira imersa nos livros de Monteiro Lobato, 

José Mauro Vasconcelos e Cecília Meireles entre outros, mas também com a leitura de 

bulas de remédios por exigência de seu pai, que a auxiliou no seu processo de 
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construção da lecto-escrita. Conforme aponta GOODMAN (1995, p.15), "os seres 

humanos têm uma história. Sua história não só representa suas experiências diárias ao 

longo de sua vida como também abrange sua inclusão numa família, comunidade e 

cultura". 

A idéia de freqüentar uma escola "para gente grande" motivou a aluna Da. a 

cursar a primeira série. O confronto com a realidade formal instituída dentro da escola 

foi gradativamente destruindo seus desejos em relação à mesma; a aluna Da. começa a 

mostrar-se indisciplinada dentro da escola em função da sua incapacidade de adequar-se 

à metodologia tradicional adotada na escola. E ela conta: 

Aos sete anos, entrei para a 1 a série primária (na época), isso foi em 1978, muitas expectativas 
antecederam a isso. Se antes eu sabia que ia para escola para "brincar", no Jardim de Infância, agora 
seria mais sério, teria de ter responsabilidades, todos sem saber me apavoravam quando falavam sobre 
isso. Por outro lado, no meio desse turbilhão de medo e incertezas eu consegui encontrar um bom motivo 
para finalmente encontrar forças para ir à escola: eu estava indo para a escola de "gente grande" e isso 
era importante, as crianças são fascinadas pelo mundo adulto. Mas ninguém parecia ter lembrado desse 
estímulo a não ser eu mesma. Lembro-me que por eu saber ler bem e tinha facilidade em me comunicar, 
queriam me passar para a 2a série. Porém minha mãe sabia que eu não tinha "maturidade". Ela achava 
que não era preciso apressar um processo que havia sido natural. O que a minha mãe não tinha 
consciência era de que, o que não era "natural" eu teria de encarar de uma maneira ou de outra. Se com 
minha mãe o ato de aprender era o livre ir e vir nas estantes da biblioteca e as discussões 
enriquecedoras, naquela escola aprender significava ficar calada, sentada, copiando do quadro ou 
ouvindo a professora. Já não havia espaço para as discussões, para o colorido dos livros com histórias 
interessantes, ao contrário, essa era a época das famosas cartilhas, com os métodos de alfabetização por 
sílabas e textos sem graça como "vovó viu a uva ... ". A partir dessa época eu comecei a apresentar 
problemas de "indisciplina", porque conversava demais, "esquecia" de voltar para a sala de aula depois do 
recreio e em casa ainda era muito cobrada: tinha que ser a melhor da turma! Aquilo era demais. Eu 
estava numa escola cujo método era tradicional, antiquado e sem nenhuma proposta de mudanças ou 
reflexões, e ainda tinha que ser a melhor da turma. Eu não tinha consciência, mas era contra isso que eu 
me rebelava. E assim seguiu minha vida escolar durante as séries iniciais do 1 o grau. E se antes foram 
idas e vindas para as estantes da biblioteca, agora eram idas e vindas para a diretoria. A afetividade 
aproxima muito as pessoas e lhes transmite segurança. E era assim que eu me sentia: segura! Já 
com a primeira professora da 1a série era visível que a aproximação não seria tao fácil; a recepção nem 
um pouco calorosa, limitou-se a poucas palavras. Posteriormente a isso, como meu comportamento não 
era dos melhores, conseqüentemente minha convivência com ela era bastante distante. Só era 
amenizada pelo fato de eu ir bem nas provas. Sempre tirava boas notas e a avaliação era basicamente 
sobre aspectos quantitativos. Houve um fato bastante significativo, destes que entre tantos esquecidos, 
nós carregamos por toda a vida. Certo dia na 1a série, um colega reclamou que sua borracha havia 
desaparecido. Tendo a professora perguntado "sutilmente" se alguém havia pegado e ninguém havia 
respondido, ela avisou que iria revistar as pastas de todos nós. Quando chegou a minha vez, eu estava 
tranqüila, pois sabia que não havia sido eu. Porém, eu não queria abrir minha bolsa, pois estava cheia de 
papel higiênico desenrolado. Diante da minha resistência ela arrancou a bolsa da minha mãe e despejou 
todo conteúdo sobre a classe, inclusive os ditos papéis. A borracha não fora encontrada, nem na minha 
bolsa, nem na bolsa de outro colega. Mas com certeza muitos de nós carregaríamos essa atitude de 
humilhação por toda a vida. Não houve ética nenhuma nessa atitude e muito menos um exemplo no qual 
eu quisesse me espelhar para minha prática docente. [Grifo meu] (Da., Acadêmica do Curso de 
Pedagogia Habilitação Séries Iniciais e Matérias Pedagógicas para o 2 grau, autobiografia 14) 

Esse relato é rico no sentido de revelar o cotidiano da escola, e também em 

enfocar a passagem das crianças que deixam o "ninho" afetuoso do Jardim e encontram 

as professoras da primeira série imersas em práticas docentes instituídas, como por 

exemplo, o uso de cartilhas para alfabetização. Segundo MOYSÉS (1994, p. 123) "( ... ) 
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não podemos nos esquecer, tampouco, que é a própria escola que formou (ou deformou) 

a professora é, provavelmente, a mesma que não lhe permitiu que praticasse a 

autonomia e a independência. Assim, se há um forte apelo pelo cumprimento dos 

conteúdos, ainda que estereotipados e pobres de sentido, torna-se difícil para ela assumir 

uma postura crítica diante deles". 

Outro componente no imaginário instituído do professor, constitui-se na 

utilização de exercícios já prontos, sem buscar construir outras formas alternativas de 

ensino-aprendizagem desafiantes e criativos. Segundo MOYSÉS (1994, p. 123) "( ... )na 

falta de tempo e recursos para ser criativo, o professor acaba apelando para recursos que 

facilitam o dia-a-dia, ainda que isso lhe cause um certo desprazer". 

O relato de L. é também mais um exemplo de como os direitos humanos são 

desrespeitados quotidianamente em sala de aula, em função de uma prática docente 

preconceituosa, expressa em atitudes agressivas, com pouca reflexão elaborada sobre 

esse assunto. Considerando as condições de vida e de trabalho dos professores, tais 

atitudes são até certo ponto compreensíveis. Os professores são impelidos a agir e, não 

dispõem de tempo para dar-se conta de que com as suas atitudes vão interferir na forma 

com que seus alunos vão se construir e vão interagir com os outros e com o contexto no 

qual estão inseridos. 

Continuando as suas recordações em relação à escola, L. lembra que cursou da 

quinta série até o término do Ensino Fundamental em outra escola. Nesse momento, 

recorda-se o quanto a escola ainda sofria influência da pedagogia tecnicista e dos 

governos militares. É interessante observar como a aluna Da. em sua autobiografia 

revisita com o olhar de hoje as lembranças em relação a sua infância; e o fez utilizando

se de elementos apropriados de uma teoria para poder compreender os aspectos 

significativos da sua história de vida. Conforme aponta BERGSON (1999, p.69): 

( ... ) se colocarmos a memória, isto é, uma sobrevivência 
das imagens passadas, estas imagens irão misturar-se 
constantemente à nossa percepção do presente e poderão 
inclusive substituí-la. Pois elas só se conservam para 
tomarem-se úteis: a todo instante completam a experiência 
presente enriquecendo-a com a experiência adquirida; e, 
como esta não cessa de crescer, acabará por recobrir e 
submergir a outra. 
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O que BERGSON (op. cit) afirma está presente na autobiografia da aluna Da., 

quando ela começa a relacionar e compreender as lembranças do passado com as 

experiências e teorias adquiridas no presente. É fato que as vivências do momento 

presente, acontecendo a todo instante impregnam as recordações do passado com as 

imagens, vivências, interpretações e intensidade do momento vivido. É isso que toma a 

memória humana algo tão fascinante que me permite entrar nesse profundo e desafiador 

oceano de histórias de vida, onde o que importa não é chegar a um determinado porto, 

cumprir simplesmente uma tarefa, uma exigência, mas s1m estar envolvida 

completamente pelo prazer de descobrir novos horizontes. É assim que tenho me 

sentido enquanto analiso e busco as aproximações possíveis com as significações 

imaginárias. Sigamos a trajetória de Da., no Ensino Fundamental. Conta ela: 

Não dá para esquecer o professor de matemática, afinal dos tempos de colégio, este foi o único professor 
verdadeiramente marcante, e o que era pior, ele nem era realmente um professor, mas sim um técnico em 
análises clínicas. Nosso colégio estava sem professor de Português e para não ficarmos sem aulas ele foi 
contratado. O ano era 1985 e a série era a ?a, ele um tipo sério e descontraído ao mesmo tempo, que se 
interessava realmente no que estávamos aprendendo e a maneira como aprendíamos. Tudo era muito 
experimental, ele aprendia e nós também e no final das contas todos crescíamos. Ele foi uma referência 
na qual eu me apoiei, pelos incentivos, pela maneira de nos fazer vivenciar o que aprendíamos, ou seja, o 
conteúdo para ele era algo real e não algo que se limitava à sala de aula. Promovia concursos de 
redação, lia poesias. colocava nossos trabalhos em murais para toda a escola ver. fazia encenações para 
ensinar gramática, enfim era um professor em potencial. Algo bem diferente do que estávamos 
acostumados. [Grifo meu]. (Da., Acadêmica do Curso de Pedagogia Habilitação Séries Iniciais e Matérias 
Pedagógicas para o 2 grau, autobiografia 14) 

Um professor inesquecível, mas que não era "realmente" um professor. .. 

Atenção, formadoras de professores! Por que ele se tomou inesquecível para Da. e seus 

colegas? Seguramente porque detinha dois componentes básicos de quem assume o 

ofício de ensinar: conhecimento de sua área específica de saber e postura metodológica 

de ser também um aprendiz de como ensinar. 

A metodologia adotada pelo professor de Matemática para ensmar, não se 

resumiu somente ao conteúdo em si; buscou estabelecer uma relação interdisciplinar na 

metodologia adotada em sala de aula. Este é, sem dúvida, um dos modos de cativar o 

aluno e de interessá-lo em aprender. CUNHA (1999, p.71), a partir de suas pesquisas 

sobre o bom professor e sua prática, afirma: "Um professor que acredita nas 

potencialidades do aluno, que está preocupado com sua aprendizagem e com o seu nível 

de satisfação com a mesma, exerce práticas de sala de aula de acordo com esta posição. 

E isto também está indicado na relação professor-aluno". 
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O professor que parte do pressuposto de dar crédito às potencialidades dos seus 

alunos cria os mais variados modos de ensinar, de modo a promover a participação dos 

alunos em sala de aula, o desenvolvimento da criatividade e da criticidade. Com isso, 

instaura-se na sala de aula um ambiente de harmonia, cooperação e alegria que contribui 

significativamente para o prazer em ensinar e aprender. 

A aluna Da., em relação a sua escolha profissional, mostra-se autônoma. Em sua 

cidade todas as jovens acabavam fazendo o Ensino Médio na modalidade de Magistério. 

Mas, como a cidade não comportava o número de professores formados para atuarem no 

Ensino Fundamental, muitos não atuavam na profissão após o curso. Não era isso que a 

aluna Da. desejava para o seu futuro, inclusive porque não tinha tido boas experiências 

com seus professores no Ensino Fundamental. A aluna Da. não se deixa regular pelos 

outros e só faz o que deseja; por esse motivo, muda-se do interior da Bahia para Minas 

Gerais, para fazer o Ensino Médio sem habilitação com a intenção de se preparar para o 

vestibular. É o que nos relata: 

Em 1988, aos 15 anos, eu iniciei o 2° grau. Na cidade onde eu morava só existia o segundo grau com 
habilitação em Magistério (como até hoje). Donde se conclui que todas as pessoas que concluíssem lá o 
segundo grau seriam professores. Era uma cidade de professores que "faziam outras coisas", uma vez 
que, com apenas duas escolas (hoje são três), a cidade não comportava tantos profissionais da área. Por 
esse motivo, eu não queria fazer Magistério, recusava-me terminantemente a ter que fazer Magistério, 
aliado ao fato de eu não ter tido com meus professores de 1 o grau vivências que me estimulassem a 
seguir esta carreira. Por esse motivo, concluí a 1a série do 2° grau no Colégio Polivalente, que já incluía 
matérias específicas de magistério, e me mudei para Minas Gerais, para fazer a 2a série do 2° grau, sem 
habilitação, com a intenção de me preparar para o vestibular. Lá eu já convivi com professores mais 
preparados didática e metodologicamente. Eram todos professores formados em licenciaturas pela UFMG 
(Universidade Federal de Minas Gerais) . O nível era mais elevado, de modo que tive que me esforcar 
bastante. Porém contei com a compreensão e incentivos de muitos professores e até dos colegas. Foi 
uma fase de muito crescimento e amadurecimento. [Grifo meu]. E quando eu terminei o 2° grau, em 1989 
e tive que me decidir para qual curso iria prestar vestibular, optei por fazer Pedagogia, acreditando que a 
Educação era muito mais do que lembranças negativas dos tempos de escola, era aprender a lutar contra 
elas, tentando entendê-las. Infelizmente não passei no vestibular, tendo que adiar meu sonho e este 
relatório por 4 anos (contando o tempo que levaria para terminar o curso). Casei e fiquei sem estudar 
durante 4 anos, até chegar em Santa Maria, em 1992 e me contagiar pelo "espírito universitário". Eu 
voltara a sonhar novamente ... Já em Santa Maria. em 1992, comecei a fazer cursinho. Mais uma fase se 
iniciava em minha vida, cheia de esperanças e expectativas ... No final do ano de 1993, finalmente. passei 
no vestibular para Pedagogia- Séries Iniciais. em 13° lugar. Foi um momento glorioso, vibrante. uma 
conquista pessoal da qual eu muito me orgulhei ; afinal. foram anos postergando este momento que eu 
tanto queria: entrar para a faculdade! [Grifo meu]. (Da., Acadêmica do Curso de Pedagogia Habilitação 
Séries Iniciais e Matérias Pedagógicas para o 2 grau, autobiografia 14) 

As decisões da aluna Da. configuram-se, segundo CASTORIADIS (1999), no 

fortalecimento do imaginário radical, entendido como a capacidade de criação humana 

e, conseqüentemente, como exercício de um agir reflexivo que se constitui na 

autonomia do sujeito. Nas palavras de CASTORIADIS (op. cit, p.56) "essa 

possibilidade de escolha, nós a valorizamos incondicionalmente, e dela lançamos mão 
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ao optar pela autonomia, e contra a heteronomia presente tanto em nossa tradição 

quanto em nossa atualidade, tanto tímida quanto monstruosamente". 

Isto significa que o projeto de autonomia configura-se no exercício do livre 

arbítrio, do poder de escolha nas infinitas opções que fazem parte da existência humana. 

Mas para que isso aconteça, é imprescindível, segundo o autor, o fortalecimento da 

capacidade de criação e pela possibilidade da existência, na instituição social, dessa 

escolha. É por isso que CASTORIADIS (op. cit, p.243) situa a autonomia como a 

criação de um projeto coletivo para a sociedade, 

É esta criação histórica da autonomia, e repito, de um ser, de um 
novo tipo, capaz de questionar as próprias leis de sua existência, 
que condiciona para nós não só a possibilidade dessa discussão 
de hoje como também - o que é muito mais importante - a 
possibilidade de uma ação política digna desse nome, ação 
visando a uma nova instituição da sociedade, realizando 
plenamente o projeto de autonomia( ... )". 

Logo, o projeto de autonomia não se resume somente ao plano individual, mas 

envolve também o coletivo, estando sempre em construção. Ao destacar as exigências 

enfrentadas em seu 2° grau, a aluna Da. as atribui ao fato de seus professores terem sido 

graduados pela Universidade Federal de Minas Gerais, pois o nível e as exigências eram 

bem maiores que aquelas a que ela estava acostumada a vivenciar. Considerando as 

críticas e os ataques contra a formação universitária, hoje tão fortes, esse depoimento 

toma-se pertinente. Outro fato que justifica a inclusão do relato autobiográfico da aluna 

Da. para os objetivos desta tese, é que ela consegue ressignificar as significações que 

tinha construído em relação ao magistério, em virtude das más lembranças dos seus 

professores do Ensino Fundamental, e instaura novas significações optando pelo curso 

de Pedagogia. 

Em sua trajetória, Da. presta seu primeiro vestibular para Pedagogia, mas não é 

aprovada, muda-se para o Rio Grande do Sul, mais precisamente Santa Maria/RS onde, 

segundo ela, contamina-se com o espírito universitário da cidade. Finalmente em 1993, 

é aprovada para o curso de Pedagogia da UFSM. 

Quanto a seus processos de formação, Da. destaca o quanto se sentia orgulhosa 

por cursar uma graduação numa Universidade pública, recordando que muitas das suas 

colegas não tiveram a mesma oportunidade. 
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As recordações sobre os processos de formação também se dirigem aos bons e 

maus professores que teve durante a graduação. Assinala que aqueles que pouco 

contribuíram para a sua formação serviram de temas para suas reflexões, enquanto os 

professores realmente comprometidos com o aprendizado dos alunos serão sempre 

lembrados e servirão de estímulos para o prosseguimento na profissão. CUNHA (1999, 

p.71) em suas pesquisas destaca que "( ... ) os alunos não apontam como melhores 

professores os chamados 'bonzinhos"'. Ao contrário, o aluno valoriza o professor que é 

exigente, que cobra a participação e tarefas. Ele percebe que esta é também uma forma 

de interesse, se articulada com a prática cotidiana da sala de aula. 

Houve aqueles que souberam sustentar seu discurso, coerentemente com o seu comportamento. [Grifo 
meu]. Assim como houve aqueles que se ridicularizaram enquanto verbalizavam seus discursos falsos e 
cheios de demagogia. Havia também os que buscavam a competência profissional, o aprimoramento, ou 
os que se achavam prontos e acabados e dentro destes moldes eram ultrapassados pela própria 
evolução do tempo. Professores que repensavam sua prática, estimulando-nos, que arriscavam em inovar 
e que buscavam conhecimento. E, desses professores, vamos nos lembrar para o resto de nossas vidas. 
quando estivermos em sala de aula, ou pesquisando temas afins. Destes, vou me lembrar como 
responsáveis pela certeza da minha escolha profissional e que as causas educacionais valem a pena! 
[Grifo meu]. Agora, outros como uma que me avaliou com tanta frieza, dizendo: - "acho que tu deverias 
repensar tua escolha, tem certeza de que queres ser professora?". Pelo simples fato de que numa das 
minhas primeiras apresentações de trabalho eu havia ficado nervosa e não a teria feito da maneira como 
ela esperava. Isso, sem se levar em conta que este comentário fora feito na frente das minhas colegas. 
Assim sendo, houve aqueles em que nos espelhamos e aqueles que nos serviram de "temas para 
reflexão". (Da., Acadêmica do Curso de Pedagogia Habilitação Séries Iniciais e Matérias Pedagógicas 
para o 2 grau, autobiografia 14) 

Acredito que os aspectos aqui assinalados merecem reflexão nesta pesquisa. Em 

muitas situações tenho observado a presença de falas de professores formadores 

afirmando que os alunos não sabem definir o que significa um bom professor. Isto 

denota, por um lado, alto nível de presunção sobre seu próprio saber e, de outro, a 

instauração da "surdez professora!" em relação aos alunos. As alunas participantes deste 

estudo mostraram capacidade de crítica e de reflexão sobre a prática docente de seus 

professores. 

A fala instituída que considera os alunos incapazes de avaliar as práticas 

docentes desenvolvidas, traz embutida uma tendência, por parte do grupo de 

professores, de desprezar e menosprezar aqueles que realmente são bons professores. 

Isto porque, se admito que não existem práticas diferenciadas no Magistério, parto do 

pressuposto que posso continuar dando péssimas aulas, porque nada ocorrerá. Mas 

quando os alunos destacam determinadas posturas docentes e epistemológicas em sala 

de aula, começa a aparecer um outro universo: o dos bons professores. Admitir esse 
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fato, para muitos professores que repetem práticas docentes sem vida e cor, é algo que 

realmente perturba. 

A participação em projetos de pesquisa, como bolsista do CNPq, também se 

configurou em elemento importante nos processos de formação dessa aluna, 

possibilitando-lhe repensar e refletir sobre a necessidade de ampliar ainda mais seu 

envolvimento em projetos de pesquisa como relata Da .. 

Durante o tempo de faculdade, participei de apenas uma pesquisa que teve a duração de um ano. Foi 
uma pesquisa sobre Educação Ambiental intitulada: "Estudo Comparativo da Concepção Ambiental de 
Crianças de Pré-Escola e Séries Iniciais, com Aplicação de Diferentes Métodos de Aprendizagem, na 
Rede Pública, Particular e Zona Rural" . O projeto foi financiado pelo CNPg e a professora orientadora foi a 
Professora Doutora N.U.X. O projeto teve como objetivo realizar testagem com vários métodos e técnicas 
de aprendizagem, para a verificação de qual delas traria maior conscientização sobre a realidade 
ambiental e que fosse de grande aceitação pelas crianças.[Grifo meu]. Apesar de não ter podido contar 
com uma orientação muito regular, visto que a orientadora teve neste ano muitos problemas de ordem 
familiar, a pesquisa foi realizada, o relatório escrito e apresentado. O projeto me trouxe oportunidade de 
vivenciar, experienciar e repensar a necessidade de se trabalhar com pesquisas. Avalio esta como 
gratificante e enriquecedora! [Grifo meu]. (Da. , Acadêmica do Curso de Pedagogia Habilitação Séries 
Iniciais e Matérias Pedagógicas para o 2 grau, autobiografia 14) 

Quanto à sua experiência na Prática de Ensino I seu depoimento é categórico e 

significativo. Isto porque realizou-se numa segunda série na Escola Municipal V.F, 

segundo ela a melhor escola em que trabalhou, por apresentar um projeto pedagógico de 

manutenção de um ensino público e de qualidade. E foi com a intenção de ressaltar os 

pontos positivos de sua turma de alunos, que a estagiária pautou seu trabalho através de 

atividades que desenvolvem a solidariedade, a concentração, a criatividade e a 

afetividade. 

A Prática de Ensino em escola de 1 ° grau significa um momento de culminância de todo um processo de 
aprendizado e reflexão que se construiu durante quatro anos e meio, tempo em que freqüento a 
universidade, como aluna do curso de Pedagogia. A Prática de Ensino teve um grande significado na 
minha formação. Foi um trabalho acima de tudo desafiador, porque pela primeira vez estava trabalhando 
em sala de aula, com crianças, algumas vezes até tomada pelo medo de errar e pela insegurança de 
poder estar tomando atitudes incoerentes. Porém, foram nessas horas que o senso de responsabilidade e 
a motivação de ver se concretizarem meus objetivos para com aquelas crianças falaram mais alto. Devido 
às características indisciplinares da turma onde se deu o estágio, tive que tentar muitas metodologias e 
técnicas diferenciadas; minha postura em sala de aula, algumas vezes, foram firmes para colocar limites, 
mas sem nunca abrir mão dos laços afetivos, para, ao mesmo tempo em que controlasse a turma, não 
deixasse se perder a segurança e a confiança das crianças para com elas mesmas e para com o meu 
papel de educadora. O que vivenciei em termos de prática não é bem trabalhado durante o curso. Dentre 
as tantas oportunidades que nos oferece em termos de teorias educacionais, a questão da indisciplina 
escolar é pouco explorada. Ao contrário, o que nos passam, na maioria das vezes, é o estereótipo da 
"sala de aula" perfeita. Nesse sentido se faz necessário um trabalho mais direcionado, se possível, junto 
com as instituições, para que não chegássemos a conhecer tal problemática, entre outras, somente no 
período de estágio. Na prática, tive que me defrontar com esta realidade, existente em muitas escolas, e 
tomar algumas atitudes que se tornaram bastante apropriadas para o caso. Algumas não surtiram o efeito 
desejado. [Grifo meu]. Para mim, bastaram-me todos os discursos feitos acerca da profissão professora 
que a afirmavam desvalorizada e desacreditada. É ser por demais redundante, sem, no entanto, contribuir 
em nada para a solução dos problemas existentes. A solução está, acredito eu, em propostas de 
mudanças concretas e em provar que, mesmo desvalorizada, a Educação não deve perder a qualidade. 
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Qualidade esta que se concretiza, à medida que buscamos constantemente, pelo conhecimento, pelos 
novos enfoques teóricos e pela auto-avaliação. Essas foram as condições impostas para mim mesma, 
para que eu ingressasse na Área da Educação, visto que, por motivos já mencionados anteriormente (as 
desagradáveis experiências enquanto aluna), tanto relutei pelo contrário. Continuar estudando e investir 
cada vez mais na minha capacitação profissional, são minhas perspectivas profissionais. Tanto no que diz 
respeito à teoria, quanto à prática, visto que uma não pode e nem deve estar desvinculada da outra. O 
que para Vasconcelos se resume nesta citação de Fávero que diz: "Não é simplesmente freqüentando um 
curso de Pedagogia, ou fazendo um Mestrado ou Doutorado em Educação que alguém se torna 
educador. É, sobretudo, num comprometer-se profundo, como construtor, organizador e pensador 
permanente do trabalho educativo que o educador se educa. Em particular, a partir de sua prática, cabe
lhe construir a teoria, a qual coincidindo e identificando-se com elementos decisivos da própria prática, 
acelera o processo em ato, tornando a prática mais homogênea e coerente em todos os seus elementos 
(FÁVERO, 1989, p. 13 in Candal). (Da., Acadêmica do Curso de Pedagogia Habilitação Séries Iniciais e 
Matérias Pedagógicas para o 2 grau, autobiografia 14) 

O medo e a insegurança de não conseguir construir uma prática docente 

qualificada que contribuísse para as aprendizagens das crianças foi uma constante na 

Prática de Ensino desenvolvida por Da .. Apesar do receio em relação a reproduzir 

práticas e posturas indesejáveis, as próprias características da sua turma de alunos não 

permitiram que tal ocorresse; na realidade, Da. teve que desconstruir as imagens 

"idealizadas" de alunos e escola que seu processo formador havia instituído. Obrigou-se 

a buscar atividades e estratégias diversificadas que pudessem contribuir para o 

aprendizado dos seus alunos. Um exemplo disso é o "boneco de meia" cuja construção 

registrei em meu diário de campo: 

Hoje fui visitar a aluna Da. em sua sala de aula. Ela estava trabalhando com as crianças na construção de 
um boneco de meia com o objetivo de sensibilizá-las para as partes do corpo humano e a importância de 
um trabalho de equipe em sala de aula. Tudo transcorreu muito bem. As crianças adoraram construir o 
boneco. A tarde passou rápida e as crianças envolveram-se bastante nesta atividade proposta. Após o 
término da aula ficamos horas conversando sobre as inúmeras possibilidades que a aluna Da. poderia 
desenvolver através daquele boneco: a criação de um nome para o boneco, textos coletivos, construção 
de livros de histórias, murais, ... Enfim atividades que pudessem ser exploradas com o objetivo de 
trabalhar os conteúdos desenvolvidos em sala de aula, despertar a criatividade das crianças e tornar as 
aulas ainda mais envolventes e produtivas. (Reflexões registradas no meu diário de campo, em junho de 
1998). 

A iniciativa da construção do boneco de meia foi produtiva e passou a ser 

explorada pela estagiária. Quando ela percebeu que as crianças já estavam perdendo o 

interesse, redimensionou seu trabalho para outras temáticas. 
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FIGURA 19 - Foto do boneco de meia 

FIGURA 20 - Foto do boneco de meia 

Os desafios enfrentados pelas alunas no seu estágio, CUJOS depoimentos 

selecionei como exemplos para esta tese, servem de elementos para reflexão sobre a 
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formação dispensada na graduação. Esses pontos devem ser examinados, agora, à luz da 

contribuição de HUBERMAN (1992), sobre os ciclos de vida e profissional, pois as 

alunas participantes do estudo, embora já na maioria egressas de um curso 

profissionalizante para a docência, encontram-se na fase inicial de sua carreira. 

Nos depoimentos de Da. e L. selecionados como exemplos, tal como nos das 

outras seis alunas que mostraram mudanças conceituais e de atitude, refletem-se, como 

já disse, angústias, inseguranças e descobertas gratificantes na direção ao novo. 

Tais sentimentos e situações correspondem ao que HUBERMAN ( op.cit, p.39) 

aponta como a fase de "entrada na carreira", que é caracterizada por dois momentos: da 

"sobrevivência e da descoberta". A sobrevivência configura-se a partir do choque com a 

realidade, quando as alunas formandas entram em contato com as dinâmicas, com as 

características, atitudes e desafios a serem enfrentados com suas turmas de alunos, e 

com a cultura escolar. A fase de descoberta está representada pelo período de alegria e 

satisfação que as alunas sentem em relação à escola onde estão estagiando, aos 

resultados alcançados com as crianças e ao reconhecimento por sua tenacidade em não 

desistir dos alunos. Reconhecem-se autônomas enquanto professoras. 

Tanto para as alunas Da. e L.,quanto para as outras seis colegas que assumiram 

sua profissionalização, continuar estudando e aperfeiçoando sua prática docente é um 

desejo acalentado e cuja satisfação vem sendo buscada. 

Estes são indicadores de que a trajetória de construção de uma professora, que às 

vezes se origina na sua primeira infância, vai se constituindo mesmo antes do exercício 

profissional. Mas, seguramente, como demonstrado pelas alunas, essa trajetória se 

fortalece em função da qualidade de seus processos formadores essenciais para dar-lhes 

entusiasmo e força para "sobreviverem e descobrirem" como diz HUBERMAN (op. 

cit,p.50). 

Coloco-me agora como professora orientadora das Práticas de Ensino do curso 

de Pedagogia da UFSM, refletindo sobre as significações imaginárias instituídas/ 

instituintes construídas ao longo de seus processos formadores por minhas alunas 

depoentes na pesquisa que discutimos nesta tese. Que aprendizagens alcancei sobre 

minha prática e sobre a organização curricular na qual ela se desenvolve? 

Partirei da proposição de MARCELO (1998, p.62), quando afirma que "a escola, 

como unidade, desempenha papel fundamental como serviço de apoio aos professores 
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principiantes". É sabido que ainda existem muitos obstáculos a serem superados, para 

que a instituição de ensino superior consiga criar condições realmente efetivas para a 

formação de professores que para enfrentem com menos traumas seu início de carreira. 

Para tanto, penso ser necessário: 

~Desenvolver as práticas de ensino do Curso de Pedagogia, dentro de Programas de 

Ensino, Pesquisa e Extensão, onde exista um professor orientador responsável pelo 

grupo de alunas, mas que paralelamente a essa orientação exista um grupo de apoio 

formado por professores de diversas áreas de atuação, que promovam espaços de 

discussão e apoio para as dificuldades enfrentadas. 

~ Construir e manter um grupo de estudos paralelo a toda a Prática de Ensino, que se 

configure num espaço para a discussão de temáticas relevantes ao trabalho 

desenvolvido pelas estagiárias e pelas professoras titulares, no sentido de que o 

período em que as alunas estejam trabalhando com as escolas, as professoras 

também possam ressignificar novos conhecimentos. 

~Buscar a transparência das ações desenvolvidas junto à Prática de Ensino para que 

tanto estagiárias, alunos e professores titulares estejam envolvidos neste processo 

de escrita dos relatos autobiográficos, das reflexões dos diários de aula, dos 

planejamentos e dos critérios de avaliação. 

~Divulgar no final de cada período de estágio, via os Relatos da Prática e 

publicações, as atividades desenvolvidas para que futuras estagiárias possam 

conhecer o trabalho que será desenvolvido, estando mais tranqüilas e menos 

receosas para realizar o mesmo. 

~Tomar a Prática de Ensino, um local para a instauração de práticas docentes 

interdisciplinares, onde se possa desenvolver projetos de pesquisa e extensão sobre 

as mesmas, em razão da importância do professor investigar e refletir sobre a sua 

própria ação de ensinar e aprender. 

~E, por fim, construir um registro de todas as atividades anums, via CD ROM 

desenvolvidas neste programa, via fotos, autobiografias, diários de aula, 

observações, entrevistas com os professores regentes, alunos e pais para que o 

registro dessas ações possa servir de retroalimentação para pesquisas e para a 

reflexão de futuras ações dentro desse programa. 
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Algumas dessas propostas já estão sendo implementadas, mas outras quero 

começar a colocá-las em prática a partir do meu retomo à UFSM, na condição de 

orientadora de estágio, para que as significações imaginárias instituídas e aqui 

apresentadas possam ser substituídas por significações instituintes, apontando para a 

capacidade de criação do novo. 



5.5.2. As Professoras 

O propósito de buscar no imaginário social das professoras suas significações a 

respeito das lembranças da escolarização, da escolha profissional, dos processos de 

formação, relacionando-as a seus ciclos de vida pessoal e profissional na perspectiva de 

Huberman, configurou-se como um desafio, pois tais aproximações foram possíveis em 

função das teorizações de Castoriadis, que constituíram o eixo de minhas análises. 

É o que me proponho a apresentar agora, construir uma reflexão teórica para 

tecer a rede de aproximações possíveis das tensões estabelecidas entre o imaginário 

instituído e o imaginário instituinte, levando em conta os ciclos de vida e profissional 

em que se encontravam as professoras participantes da pesquisa. 

Nesta perspectiva, busquei através da construção desse gráfico estabelecer uma 

relação do tempo de exercício profissional com as etapas dos ciclos de vida pessoal e 

profissional pesquisadas por Huberman, como representado no gráfico17 a seguir. 
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• Entrada e Tacteamento 

• Estabilização, Consolidação de um repertório pedagógico 

• Diversificação, Activismo, Questionamento 

17 Dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Educação de Santa Maria, em 19/09/2000. Ver anexo, 
página 257, para perceber as tensões estabelecidas entre os imaginários instituído e instituinte. 
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A tabela a seguir permite visualizar melhor a distribuição das professoras nas 

três etapas. 

Fase 1 Fase 2 Fase3 

01 05 08 

O a 3 anos 4 a 10 anos 11 a 20 anos 

Para justificar a distribuição estabelecida, vale retomar as proposições de 

HUBERMAN (1992), quanto às características de cada etapa ou fase. 

A primeira fase, segundo HUBERMAN ( op. cit, p.39) é de "entrada e 

tacteamento", apresenta o estágio de "sobrevivência" que traduz a confrontação inicial 

com a complexidade da situação profissional e o da "descoberta", traduzido pelo 

entusiasmo inicial em ser responsável por uma turma de alunos e descobrir-se enquanto 

professor. 

A segunda fase, segundo HUBERMAN ( op. cit, p.39) "estabilização, 

consolidação de um repertório pedagógico", correspondendo ao estágio de 

"comprometimento" definitivo e da tomada de responsabilidade frente ao exercício 

profissional. O significado atribuído a essa fase, corresponde ao momento em que as 

pessoas sentem-se professores, identificando-se com a profissão. 

A terceira fase, de "diversificação e questionamentos", constitui-se no estágio 

onde os professores buscam uma série de experiências pessoais e profissionais, desde a 

diversificação do material didático, na forma de organização da sala de aula, no 

programa da disciplina, bem como na própria relação professor-aluno-conhecimento. 

Logo após esse momento, o professor pode questionar-se, inclusive refletindo sobre sua 

escolha profissional e carreira docente. 

Do conjunto das autobiografias e entrevistas pude me aproximar do processo de 

construção de significações através das tensões estabelecidas entre as categorias 

"heteronomia" e "autonomia", conforme propostas por CASTORIADIS (1987) 

constatando na análise uma tendência ao predomínio da primeira categoria. 

Para fins desta tese, limito-me a trabalhar neste capítulo com os depoimentos de 

06 professoras componentes do grupo, obedecendo ao critério da fase de vida e 
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profissional em que se encontravam. Outro critério adotado para seleção dos 6 (seis) 

professores que constam no gráfico, era a apresentação, posterior análise, de uma forma 

mais equilibrada entre as tensões das significações imaginárias instituídas e instítuintes 

em relação a categoria estudada. E quanto aos (8) oito outros professores, que foram 

também analisados no decorrer dos capítulos da tese, apresentam também essa tensão 

entre os imaginários, mas não de uma forma tão equilibrada como os anteriores. 

Por isso, inicio analisando, no trecho a seguir, as significações imaginárias 

construídas pela professora L. , com 3 anos e 3 meses de carreira docente. 

A primeira lembrança é da professora que me alfabetizou. Lembro sua fisionomia, seu nome, seu zelo 
pela disciplina e organização. Era rígida, mas justa. Boa professora. A lembrança clara talvez pelo fato de 
ser a primeira e que cumpriu um dever importante ensinando-nos a ler e escrever. Não sei dizer o quanto 
seu trabalho influenciou em minha maneira de redigir: procuro antes escrever legível do que rápido, isto é, 
quando não tenho pressa em escrever. busco redigir com boa letra. No primeiro grau este é o destaque 
da professora que marcou positivamente. [Grifo meu] No primeiro grau o destaque para a professora de 
Matemática. Até hoje não sei se ela era exigente demais, ou se eu tinha dificuldades demais. Fato é que, 
grande parte da turma ficou em recuperação terapêutica. Hoje, podemos até rir daqueles dias, mas a 
perspectiva de ser reprovada naquele ano em função da Matemática me deixou vários dias em PÂNICO. 
Talvez eu tivesse um conceito negativo exagerado sobre o significado da reprovação, ou talvez um 
conceito da época, assimilado. Naquele ano fui APROVADA, mas a lembrança daqueles dias de agonia 
ficou mais forte na memória. Não posso julgá-la como má professora, talvez pudesse ter aliviado um 
pouco minha angústia com outra postura. No segundo grau tive o "privilégio" de ser aluna de uma 
professora de Português que tinha prazer de deixar todos os alunos em recuperação terapêutica. Naquele 
ano somente um aluno não ficou (que não era eu). Repetiu-se aquela agonia do primeiro grau. A 
perspectiva de reprovação rondava toda a turma, embora já não houvesse aquela mesma preocupação 
de aluno primário. Não fui reprovada "por pouco", mas novamente ficou gravado na lembrança aqueles 
dias e a professora. Na minha compreensão a professora usava o conteúdo para exercer poder, 
expressar domínio e superioridade. Ensinou-me como "NÃO DEVEMOS SER". [Grifo meu] (L, professora 
municipal, 3 anos e 3 meses, autobiografia 13). 

A autobiografia da professora L. inicia-se quando ela recorda a pnme1ra 

professora que a alfabetizou; lembra da sua fisionomia, do seu zelo e de sua disciplina, e 

atribui essa recordação, viva em sua memória, em função de que foi quem a ensinou a 

ler e a escrever. Mas ainda rememora o pânico provocado pelo rigor da professora de 

Matemática. 

A marca da primeira professora é muito forte sobre L., demonstrando a presença 

da heteronomia: ela faz como aprendeu com sua professora, porque isto ela considera 

positivo. Já em relação às experiências com os professores de Matemática e Português, 

sua atitude é crítica quando diz que a professora ensinou-a de "como não devemos ser". 

A professora L. não falou sobre os motivos de sua escolha profissional, mas nos 

conta um pouco sobre seu início de carreira e sobre seus sentimentos em relação a sua 

profissão. 
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Nesta minha trajetória como Educadora, encontrei vários tipos de alunos, uns inteligentes e criativos, 
outros com bastante dificuldade, alguns mais ou menos. Mas aquele que me marcou mais foi um menino 
da Ba série, no ano de 1986. Ele era o tipo de aluno que só se manifestava quando era solicitado, e se 
limitava a dizer sim, não. Às vezes para responder acenava com a cabeça de tão tímido que era. Eu 
procurava fazê-lo participar, porque sabia que essa timidez seria muito ruim para ele no decorrer de sua 
vida. Em um questionário perguntei a todos o que gostariam de cursar e ele me respondeu que gostaria 
de ingressar no Seminário. Ao ler sua resposta, pensei , pobre menino, como vai ser Padre se tem 
vergonha de falar? Qual minha surpresa quando em dezembro do ano passado recebi um convite para a 
sua Ordenação Sacerdotal. Não pude ir à Ordenação. mas assisti sua 1a Missa, na qual chorei de emoção 
ao ver aquele menino tímido celebrar uma missa tão linda. O início da minha carreira docente foi um misto 
de provações e desafios. Considero um dos momentos mais significativos da carreira do professor o 
período que corresponde ao primeiro e ao terceiro ano de experiência profissional. por se constituir num 
momento decisivo, marcante e onde a relação teoria e prática é posta em questão. Você tem que buscar 
toda a força e coragem para lembrar dos conhecimentos recebidos durante o processo de formação e ir 
construindo respostas para as questões fundamentais do processo de ensinar- aprender. [Grifo meu] Mas 
o que é fundamental neste período? É a persistência, a coragem em construir caminhos abertos ao 
conhecimento, é o carinho dos alunos, é o apoio dos colegas e principalmente a resistência em parar de 
procurar um culpado para as coisas que não estão indo bem na sua sala de aula. Não existem culpados, 
mas sim seres humanos que necessitam estabelecer uma relação de solidariedade e cumplicidade 
fundamentando o ato de ensinar e aprender. Outro aspecto que destaco na minha carreira profissional foi 
um período em que eu ficava sempre atrelada ao que os meus colegas iriam dizer sobre o meu trabalho. 
Era horrível porque sempre queria agradar mais a eles do que os alunos. [Grifo meu] Hoje felizmente tudo 
mudou, porque viver e exercer uma profissão dessa maneira é um processo muito doloroso. (L., 
professora municipal, 3 anos e 3 meses, autobiografia 13). 

Este depoimento enseja vários recortes para análise. L. revela, no caso de seu 

relato sobre o menino que queria ser padre, conformar-se com um estereótipo: um aluno 

tímido dificilmente exerceria bem uma profissão que lhe exigisse falar em público. É o 

típico caso de assumir uma significação imaginária instituída. Ao mesmo tempo, L. 

revelou-se ética ao não fazer qualquer comentário àquele aluno. 

É importante que o professor tenha seu posicionamento frente aos vários 

aspectos do cotidiano escolar, mas esse deve ser embasado sempre nos preceitos da 

ética profissional, isento ao máximo de idéias pré-concebidas e estereótipos. Isso pode 

ser alcançado através de um trabalho contínuo e permanente do professor consigo 

mesmo, evitando que a sua prática docente acabe por interferir de forma preconceituosa 

em várias trajetórias de vida; principalmente quando se reforça o mito de que nem todos 

os alunos aprendem e que determinadas características pessoais poderão interferir no 

sucesso ou no fracasso dos alunos, esquecendo-se assim a capacidade de superação que 

cada um possui desde o momento em que ela seja estimulada. 

Lembrando o início da carreira, L. a descreve como "um misto de provações e 

desafios", porque é um período do confronto entre os pressupostos aprendidos durante a 

formação e a realidade da escola e dos alunos. Trata-se de voltar às teorias para ir 

construindo respostas. 
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Sua perspectiva de aceitar e enfrentar desafios supõe um direcionamento para a 

autonomia. Mas ela busca apoio nos outros, no carinho das crianças. E ela destaca que 

durante certo tempo ficava sempre atrelada à opinião dos colegas sobre seu trabalho. Se 

este atrelamento sinaliza a presença da heteronomia, isto pode ser explicado por 

encontrar-se, L., na fase de "entrada e tacteamento" na carreira, que, segundo 

HUBERMAN (1992), se configura como uma época de "sobrevivência e de 

descoberta". 

A "sobrevivência" decorre da necessidade do apoio, quando L. confronta-se com 

a realidade, com as limitações e com a complexidade e dinamismo que constituem a 

profissão professor, enquanto necessita 1r construindo-se como professora. 

Paralelamente a essa fase, caminha a descoberta, quando a professora L. começa a 

sentir-se importante para seus alunos, por ser responsável por uma turma e por estar 

inserida em uma categoria profissional. São esses aspectos que irão contribuir para a 

superação das dificuldades enfrentadas. 

A professora L., quando solicitava a opinião dos outros, estava reproduzindo as 

normas e os valores instituídos dentro da escola onde trabalhava, principalmente porque 

abria espaços para que as pessoas opinassem sobre o seu trabalho. Ela deixava-se guiar 

pelas percepções dos outros na crença de que, agindo dessa forma, poderia ser mais bem 

aceita no grupo, já que estava na fase inicial da sua carreira. Mas, nas últimas linhas 

escritas na sua autobiografia, aponta que já dera início a um processo de não mais se 

deixar regular pelas opiniões dos outros colegas de trabalho, quando se dá conta de que 

viver e exercer uma profissão dessa maneira é um processo muito doloroso. Este é um 

sinal da construção de uma nova significação e da construção da autonomia. 

Prosseguindo na análise das autobiografias, apresento a da professora D., com 4 

anos e 6 meses de carreira docente, a qual inicia o relato através de suas recordações 

sobre a escola. 

Lembro-me da forma rígida que a minha professora dava aulas. Minha primeira professora era muito 
tirana. Todos ficavam quietos na sala de aula. Ninguém falava nada contra ela. porque tínhamos medo 
dela. A minha primeira escola era uma escola rural. uma escola bem pequenininha, onde a professora 
dava aula da 1 a a 4a série e, por incrível que pareça, a professora era a minha tia. Era a tia. Então ela era 
muito severa, ainda mais com os sobrinhos. Tudo o que os outros faziam , nós sobrinhos é que 
levávamos, sabe. [Grifo meu]. Ela era muito severa. Mas era uma escolinha para zona rural, até a 4a 
série. Eu lembro de nós levando a minha irmã pequena. Era o meu irmão mais velho, eu e a minha irmã 
menor. Então ela foi um ano depois que eu. Eu me lembro de nós levando-a para a escola. Agora eu indo 
para a escola, o meu primeiro dia, eu não consigo lembrar. Agora o livro que nós usávamos na 1 a série eu 
consigo lembrar, da cartilha, das lições. Do primeiro dia não tem como lembrar. A cartilha em si eu 
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consigo lembrar sabe, lembro-me das lições que ela tomava: a professora sentava na lá na mesa dela, aí 
todos os dias você levava o livro e tinha que ler tudo e aí ela virava a página e ainda ensinava a lição para 
o dia seguinte. Tudo isso nós fazíamos na 1 a. Isso aí tudo eu lembro. Agora aula no quadro assim de letra 
eu não consigo lembrar. De certo algum fato que me marcou foi o livro, alguma coisa. Que no livro eu 
consigo. [Grifo meu]. E das letras, em casa eu treinando as letras, eu consigo me lembrar, que eu pegava 
o i e colocava em cima e o pinguinho lá na outra linha. Tudo isto eu me lembro. Outra coisa que eu lembro 
era que a professora cantava e brincava. De um lado até ela era muito amiga e, por outro, lado ela era 
muito severa porque ela cobrava e eu imitava o comportamento que ela queria que eu adotasse só para 
ela não ficar brava comigo. Os meus primos todos estudavam com ela, então os sobrinhos dela tinham 
que ser os melhores, os que sabiam mais. (D, professora municipal, 4 anos e 6 meses, carreira docente, 
autobiografia 06). 

Novamente vem à lembrança do início da escolaridade, a figura da professora 

alfabetizadora - severa, exigente, rígida - e sua influência sobre os alunos no sentido de 

estabelecer a heteronomia. No caso da professora D., os graus de parentesco e o 

convívio familiar eram agravantes de peso; daí sua necessidade de conformar-se ao 

outro. Esse se deixar regular está explícito quando D. narra sua escolha profissional. 

O sonho de pai e mãe era que os filhos fossem professores. [Grifo meu].A vontade de ser professora 
apareceu nos primeiros anos de escola; nós voltávamos da escola para casa e brincávamos de 
professora. Brincávamos de professora entre as crianças e a partir dali foi indo, surgindo e continuo sendo 
professora. E tem outro detalhe: a família é só de professores. (D, professora municipal, 4 anos e 6 
meses, carreira docente, autobiografia 06). 

Em relação a sua escolha profissional, a professora D. atribui ao sonho dos seus 

pais de que os filhos fossem professores, às brincadeiras de infância e ao fato de uma 

parte significativa da fanu1ia exercer o magistério. Assim, revela em sua autobiografia 

os seus sonhos: ser enfermeira e não ter nenhum filho professor, em função de que sua 

escolha profissional foi definida pelos desejos e exigências dos outros. 

É interessante observar a institucionalização de um discurso que traduz o 

desprestígio e a desvalorização de uma profissão, quando uma mãe que é professora 

deseja que seu filho escolha qualquer profissão, menos a sua. Novamente, encontro-me 

com a instauração do processo de "profanação" e "dessacralização" da imagem de 

professor, apresentado e discutido por FERREIRA (2000). Reafirmo as idéias desse 

autor, pois acredito que esse discurso do professor "coitadinho" acaba contribuindo 

ainda mais para sua desvalorização profissional. 

Em relação a seu processo de formação profissional, a professora se manifesta 

satisfeita, embora tenha realizado seu curso estudando e trabalhando. 

Gostei do curso que escolhi. Poderia ser diferente, mas tive que buscar estabelecer uma relação de 
equilíbrio entre o estudo e a busca da sobrevivência. [Grifo meu]. Sendo assim, trabalhava e estudava ao 
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mesmo tempo. Hoje faria diferente, buscaria de todas as formas estudar mais. Meu primeiro dia como 
professora foi no dia 20 de março de 1996, no C.A.I.C. - localizado na Vila Lorenzi. Cheguei na escola às 
7 horas e 30 minutos, isto antes do horário previsto. Então, caminhei por toda a escola, para conhecer, 
pois era muito bonita e para mim vai ser sempre, mesmo não estando mais lá. Mas tudo bem. Conversei 
com alguns colegas a fim de me integrar, o que não foi difícil. E o momento esperado por todos chegou, 
as crianças estavam todas no saguão, todas em fila. A Diretora apresentou-se dando as boas vindas, em 
seguida as turmas, acompanhadas de seus professores, dirigiam-se para as salas de aula que ficavam no 
andar de cima do prédio - Núcleo de Educação Infantil, como era chamado. Com os alunos já sentados, 
conversamos com eles fazendo as apresentações entre professores e alunos. Professores sim, porque 
estávamos entre duas professoras na sala, porque o currículo era por disciplina, eu trabalhava com as 
disciplinas de Língua Portuguesa, Ensino Religioso e História. As demais disciplinas, exceto Educação 
Física que tinha professores habilitados. O nome da colega era M. uma pessoa muito legal. Conversei 
com as crianças, perguntei o nome de cada um: R, eram dois, N. , A. , M. , D., L.D., D., que eram irmãos, 
C., C., A., A., F., R., entre outros. Eles receberam um cartãozinho de boas vindas, lembro-me que era um 
palhacinho, as crianças adoraram. Coloquei para eles como seria o nosso trabalho durante o ano. 
Lembro-me ainda da ansiedade e curiosidade das crianças para com a escola que era nova, muito grande 
e oferecia praticamente tudo o que o aluno tem de direito e que possa fazer uso, porque ela se encontra 
dentro dos padrões de tecnologia e modernidade como Escola. Tenho muitas saudades da escola, dos 
colegas, de tudo que lá existe. O CAIC para mim é muito importante, pois foi lá que iniciei a minha vida 
profissional. Pedi transferência para outra escola. porque estava grávida e com o nascimento do bebê 
ficou mais difícil para eu continuar nessa escola. por ser muito longe. Mas a saudade da escola sempre 
vai existir. Coisa de primeiro amor, sabe como é! Primeira Escola - Primeiro amor! [Grifo meu]. (D, 
professora municipal, 4 anos e 6 meses, carreira docente, autobiografia 06). 

A professora não gastou muito tempo escrevendo sobre seu curso, mas 

demonstra desejo de, hoje, estudar mais. A esse laconismo, em relação a seu curso, 

contrapõem-se as lembranças de um idílico ingresso na carreira: escola bonita, diretora 

cortês, colegas amigos, alunos maravilhosos, tudo no melhor dos mundos. Foi mesmo 

assim? Ou suas impressões têm a ver com o entusiasmo da primeira fase de sua vida 

profissional? Segundo BOSI (1999, p.53) "( ... ) a lembrança é a sobrevivência do 

passado. O passado conservando-se no espírito de cada ser humano, aflora à consciência 

na forma de imagens-lembranças". 

A professora D. apresenta no seu relato autobiográfico, "imagens-lembranças" 

de um período relacionado com sua entrada na carreira, segundo HUBERMAN (1992), 

onde se constata a presença da fase intitulada "descoberta" caracterizada pelo 

entusiasmo inicial com o exercício profissional. Essas "imagens-lembranças" são 

constantemente reconstruídas através das vivências e das ações desempenhadas no 

momento presente. Embora não posso deixar de registrar as palavras de BOSI (1999, 

p.68), que definem um exemplo de memória, "( ... ) a narração da própria vida é o 

testemunho mais eloqüente dos modos que a pessoa tem de lembrar. É a memória". 

Contrastando com a experiência "amorosa", D., ao mudar para a escola onde 

hoje atua, assinala diferenças. E seu tom não é laudatório. Houve dificuldades, 

obstáculos que D. afirma haver superado adaptando-se à nova escola. 
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Ao chegar na escola onde hoje trabalho e atuo como professora, tudo é diferente. O ambiente, as normas 
da escola, o sistema de trabalho e os próprios colegas. Mas tudo bem, lá se vão dois anos que aqui eu 
trabalho e como tudo na vida passa, consegui superar alguns problemas e/ou obstáculos que aqui 
encontrei. [Grifo meu]. Hoje posso dizer que consegui entrar no ritmo e sistema de trabalho da escola e 
dos meus colegas no dia-a-dia. Nesses 4 anos já posso apontar o meu colega professor, não só como 
colega, mas como uma grande amiga e acima de tudo um ser humano. Porque com ela eu sei que posso 
contar para o que der e vier. (D, professora municipal, 4 anos e 6 meses, carreira docente, autobiografia 
06). 

Seria interessante ter podido explorar com a professora a possibilidade de que as 

dificuldades não estivessem apenas no outro - na escola e nos colegas, mas também 

proviessem das próprias modificações em sua vida pessoal: casamento e um filho, pois 

significam grandes mudanças e afetam as significações imaginárias. 

Sua nova percepção também poderia decorrer de estar ela dentro de uma nova 

etapa, aquela caracterizada por HUBERMAN (1992, p. 4 7), como de "estabilização, 

consolidação de um repertório pedagógico". As observações de D. sobre como ensinar e 

como ser educador assinalam para tal. 

Eu procuro ser a professora amiga, mãezona, porque eu tenho 1a série. Então, você tem que ter, não 
pode ser aquela professora, então tem que ser professora, amiga, mãe, assim. Fazer o melhor possível, 
ser professor e educador também ao mesmo tempo. O professor é aquele que só passa, passa, passa, 
passa. Já o educador para mim é aquele que além de passar, dá abertura para o seu aluno, dá 
oportunidade para ele também. O professor bota, bota, bota, o aluno copia, copia, copia e o professor não 
ouve o aluno. A profissão de professora é bastante maçante, porque, além de estar na escola, em casa 
você não consegue desligar porque é você quem planeja, quem pesquisa e quem tem o programa a 
cumprir.[Grifo meu]. Dá preocupação, dá ansiedade no início do ano, no começo sabe, até abril, maio, dá 
aquela ansiedade. Parece que você não vai conseguir, mas depois tudo é ansiedade, não desanimo 
nunca. Só dá aquela ansiedade, mexe contigo. Mas vou em frente. Em relação à minha trajetória 
profissional, eu quero que eles vão longe, vão além da professora, que eles vão além do futuro. Eu 
procuro trabalhar o lado pessoal deles, a parte criativa deles. (D, professora municipal , 4 anos e 6 meses, 
carreira docente, autobiografia 06). 

A professora D. começa a sentir-se professora, pertencente à instituição e 

afirmando-se perante suas colegas de escola. Mas há algo não claramente revelado, 

nesse processo, expresso em "eu consegui entrar no ritmo e sistema de trabalho da 

escola e de meus colegas". A fala presta-se a estabelecer uma relação com as categorias 

de heteronornia e autonomia, pois a professora precisa ser acolhida pela instituição e 

sentir-se parte dela para que possa construir as mudanças necessárias. 

Voltando à perspectiva de HUBERMAN (1992), D., ao mesmo tempo em que se 

afirma como profissional, revela alguns "sintomas" de inquietação que parecem 

conduzi-la talvez muito brevemente à fase de "questionamento". Com menos de cinco 
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anos de exercício, já classifica o magistério como "maçante", porque acaba invadindo 

toda a vida do professor. 

Essa duplicidade de significações presentes no relato da professora D., é uma 

evidência de que o modelo de análise proposto por HUBERMAN ( op. cit), não pode ser 

visto como "um modelo linear e monolítico ... ", e sim como a configuração das grandes 

tendências demonstradas pelo sujeito ao longo de sua vida profissional e que se 

estabelecem a partir da relação entre o eu pessoal e o eu profissional. 

Ainda buscando as relações possíveis entre o imaginário social instituído e/ou 

instituinte e os ciclos de vida pessoal e profissional, trago para esta análise a 

autobiografia do professor G., um dos raros representantes masculinos a exercer a 

docência nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Tal como a professora D., ele se encontraria na fase classificada por 

HUBERMAN (op. cit) de "estabilização" profissional. E também como sua colega, 

lembra com satisfação seu ingresso na carreira. 

Sua autobiografia revela aspectos significativos em relação aos processos de 

formação de um professor, que não ficam restritos somente a sua formação inicial, mas 

também a sua formação continuada. 

Meu primeiro dia de aula ocorreu em uma noite de março de 1994, em uma Escola Municipal de 
Caçapava do Sul. A expectativa era muito boa, pois recém concursado era meu primeiro emprego oficial , 
e também pela oportunidade de praticar toda a teoria aprendida durante anos de curso. A receptividade 
na Escola foi ótima, onde me senti bastante à vontade, como se na presença de velhos amigos. Os 
preparativos foram completos com a eficiente ajuda da Coordenadora/Supervisora do Currículo por 
Disciplina. Estava em uma cidade estranha, escola também desconhecida e alunos que conheceria pela 
primeira vez, na primeira aula. Entrei na sala junto com a Coordenadora, que me apresentou à turma e 
me deixou à vontade para iniciar o trabalho. Lembro-me que a surpresa dos alunos, ao conhecer um 
professor diferente, expressava-se pelo silêncio e atenção enquanto falava de meus antecedentes e da 
feliz oportunidade de trabalhar junto com eles naquele ano. Procurei um diálogo amistoso para deixá-los à 
vontade, identificando-os pelos nomes da lista de chamada. Expliquei a forma de trabalho, em resumo, os 
conteúdos a serem estudados. Em função da falta de experiência e da preocupação com a recuperação 
de aulas atrasadas, iniciei com conteúdos novos. Os alunos, a maioria adultos e alguns adolescentes, 
ainda em função da pouca intimidade, questionaram pouco e mantiveram-se na defensiva durante aquela 
primeira aula. Em resumo foi uma experiência muito boa, principalmente pelas amizades que surgiram 
naquela turma. [Grifo meu]. É interessante e curioso destacar que, naquela turma tive a oportunidade de 
lecionar para um dos vereadores da cidade: muito interessado e questionador, demonstrava dedicação 
aos estudos. Sentia a necessidade de se aperfeiçoar e crescer estudando. Não lembro, hoje, se tive mais 
aulas naquela noite, pois lecionava para outra turma do noturno. É muito importante recordar o primeiro 
dia, quando comparamos com nossas aulas de hoje, e, podemos afirmar que a primeira aula foi bem 
diferente, que melhoramos muito e que, certamente nossas próximas aulas serão cada vez melhores, em 
direção a um ideal de perfeição no Magistério, que. de vez em quando atingimos e, de vez em sempre. 
buscamos.É interessante e importante observar estes aspectos, porque, se em um momento nos 
sentimos desestimulados, em uma rotina, estressados em função de uma turma, numa fração de 
segundos um simples gesto de um aluno é capaz de apagar tudo isso e nos colocar em um alto astral. 
São capazes de demonstrar seu reconhecimento. seu carinho e agradecimento. O carinho dos alunos é a 
maior gratificação que podemos receber. [Grifo meu]. (Professor Municipal, G.6 anos e 2 meses de 
carreira docente, autobiografia 9). 
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Em seu relato, o professor G., relembra a prática docente desenvolvida em sua 

primeira aula; em função da falta de experiência e de preocupação em recuperar os 

conteúdos atrasados, começou a aula trabalhando conteúdos novos, fato que questiona 

hoje, ao destacar o quanto é significativo lembrar do seu primeiro dia de aula para poder 

estabelecer, repensar as práticas docentes desenvolvidas refletindo sobre as mesmas. É 

nesta perspectiva de reflexão sobre a prática que indica PERRENOUD (1999, p.10), 

quando diz que o professor também"( ... ) reflete quando está bem, uma vez que haver-se 

com situações desconfortáveis não é o seu único motor; sua reflexão é alimentada 

também pela vontade de fazer seu trabalho de modo mais eficaz e ao mesmo tempo o 

mais próximo possível da sua ética". 

As colocações de PERRENOUD (op. cit.) apontam que a reflexão da prática 

docente não se restringe somente quando o professor está envolvido com sentimentos de 

fracasso, desilusão, desamparo e desencanto. Mas também, como pode ser observado na 

autobiografia do professor G., que o desejo em superar-se e instaurar práticas docentes 

criativas e inovadoras também o impulsionaram a refletir sobre as mesmas, 

consolidando um saber que deriva de uma prática embasada teoricamente. 

Interessante observar, que se aproximando do final da escrita da autobiografia, 

ele afirma que há momentos onde se sente desestimulado e estressado em função de 

uma turma, mas basta um gesto de um aluno, reconhecer e agradecer pelo trabalho 

desenvolvido em sala de aula, que já possui condições de superar todos os 

ressentimentos e recomeçar novamente. Penso que os fios invisíveis que envolvem a 

interação professor-aluno são significativos para que se possa chegar ao final de uma 

carreira docente e possuir, segundo HUBERMAN (1992) um "desinvestimento sereno". 

Esta sua motivação fica mais explícita em outro trecho de sua autobiografia. 

É difícil falar sobre um aluno inesquecível. É mais fácil falar sobre vários alunos inesquecíveis. Em função 
de milhares de alunos que passam por nós, diferentes experiências e motivos tornam alguns mais 
marcantes. É muito rica a relação em sala de aula e fora dela. Muitas coisas incríveis e inesperadas 
acontecem. Tanto experiências positivas como negativas, muitas vezes nos pegam de surpresa. O 
intenso relacionamento humano com alunos é muito enriquecedor. Falar na palavra inesquecível é, sem 
dúvida, falar em afetividade. O pensamento é fácil de esquecer, mas o sentimento não. Momentos de 
demonstração de afetividade e carinho sempre são marcantes. Assim, podemos exemplificar com alguns 
fatos, experiências que tornaram alguns alunos inesquecíveis. A primeira lembrança que me vem , 
aconteceu após a formatura de uma turma de Ba série. Com toda a simplicidade e grandeza o aluno me 
apertou a mão e disse: "Muito obrigado por tudo professor''. A vivência daquele momento foi tão 
gratificante, que se tornou inesquecível. Outra experiência marcante foi uma especial, inesperada e 
surpreendente manifestação de carinho de uma aluna, que também a tornou inesquecível. De uma 
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relação hostil , conflitante e agressiva em sala de aula, surgiu uma amizade com um aluno. [Grifo meu] . 
Hoje, diferente de outros alunos que passaram, ele me cumprimenta de longe na rua, por si próprio 
demonstrando uma lembrança positiva de que é possível superar diferenças. Quando ainda no estágio, 
antes de me formar, no Dia do Professor, uma aluna me presenteou com um cartão e um bombom. Um 
fato comum, que acontece todos os anos, mas foi tão inesperado e espontâneo seu gesto que também a 
tornou inesquecível, embora tantos anos passados. Muitas coisas aconteceram nesse sentido. Existem 
outros alunos inesquecíveis e alguns se tornarão. (G., Professor municipal, 6 anos e 2 meses de carreira 
docente, autobiografia 09). 

Ao destacar, de seus contatos com tantos alunos, a afetividade como componente 

essencial ao processo de ensinar, o professor G. está indicando que, além dos 

conhecimentos específicos e pedagógicos, o professor competente precisa "gostar" de 

sua profissão e de seus alunos. 

A sensação de equilíbrio que este professor deixa transparecer em seu 

depoimento, demonstraria, na perspectiva de HUBERMAN (1992), que ele se encontra 

na fase de "estabilização, consolidação de um repertório pedagógico" e já se inserindo 

na fase de "diversificação". Justifico essa afirmação, porque noto que ao mesmo tempo 

em que o professor G. encontra-se numa fase de identificação com a profissão sentindo

se seguro e competente para exercê-la, também sente a vontade de dar continuidade aos 

seus estudos numa pós-graduação. Nesse momento, o desejo em buscar novas 

estratégias metodológicas, novos conhecimentos e novos desafios, faz com que ele 

esteja ingressando, segundo HUBERMAN (op. cit, p. 41), na fase de "diversificação", 

onde "as pessoas lançam-se, então, numa pequena série de experiências pessoais, 

diversificando o material didático, os modos de avaliação, a forma de agrupar os alunos, 

as seqüências do programa etc.". 

Em seu relato, o professor G demonstrou em suas falas, segurança e seu 

entusiasmo seriam mais propriamente sinais de um comportamento bastante autônomo. 

Sua capacidade de refletir e questionar suas práticas docentes, sua busca de 

aperfeiçoamento e sua percepção sobre os alunos, também são indícios de que não se 

deixa guiar por significações instituídas sobre o ser professor e que ele mesmo é 

instituído de significações novas. 

Passando, agora, a buscar ilustrar as idéias de HUBERMAN ( op. cit), sobre as 

características do profissional que se encontraria na terceira fase de seu ciclo de vida 

pessoal e profissional, apresento o depoimento da professora B., com dezessete anos de 

exercício profissional. 
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Ah ... como aluna ( ... ) eu quase não lembro muito, da primeira série mesmo eu não lembro muito. Eu 
morava no interior, meus pais moravam para fora, no interior, eu estudava numa escolinha de primeira a 
quarta série. Aliás, eu estudei a primeira série, só, lá fora, depois eu fiz segunda e terceira séria aqui na 
cidade. Depois eu retornei para casa da mãe de novo para a quarta série. Lá fora não tinha uniforme, nem 
nada, era a roupa que a gente tinha, era uma sala de aula só, uma professora só, de primeira a quarta 
série, acho que a gente era uma turma de uns 20 alunos, não recordo quantos eram, mas era mais ou 
menos isso aí. Quanto ao uniforme não tinha, o ambiente era simples, sabe como é que é interior, 
chinelinho de dedo, bem simplesinho mesmo. Agora, quando estudei na cidade, estudei no Providência 
escola, já era bem diferente o ambiente., escola Providência, escola particular e tudo ( ... ). Sempre gostei, 
não me recordo de alguma coisa que tenha me marcado, agora no momento. Outras lembranças( ... ) Não 
lembro mais alguma coisa assim( ... ) Sempre fui uma boa aluna eu acho, num nível médio, não ótimo, na 
quarta série eu sei que eu me salientava bastante. Olha, de negativo acho que não tenho nada, acho que 
eu fui sempre uma boa aluna até, no bom sentido, não aprontava, aliás, aprontava de vez em quando, 
como todo aluno faz. Mas ( ... ) eu lembro de uma vez na quarta série, nós incomodamos a professora e 
ela não nos deu recreio, aí nós combinamos em fazer uma bagunça na sala de aula. A gente cobra dos 
alunos agora, mas a gente também fazia. Aí, quando a gente saiu, a gente jogou um monte de papel na 
sala de aula, no outro dia não teve outra, sem recreio de novo. Essa foi uma coisa que eu nunca esqueci. 
Que a gente saiu da sala de aula e enchemos a sala de aula de papel ( ... ). [Grifo meu]. (B. professora, 
17 anos de carreira docente, autobiografia Nº 6). 

Suas lembranças de primeira escolarização já estão vagas, parece que nada a 

marcou. Afinal, ela diz que sempre foi uma boa aluna, uma aluna "média". Pode-se 

supor que sua autocaracterização revele uma significação imaginária instituída sobre o 

bom aluno. Aliás, quando diz que "a gente cobra dos alunos", deve estar seguindo a 

mesma direção. 

Em relação à escolha profissional, lembra-se de que a mesma vincula-se às 

brincadeiras que fazia aos domingos, dentro de um galpão, dando aulas para as crianças 

das vizinhanças e também devido à influência familiar. 

Quando eu morava com a mãe, eu era dona, eu era a professora, nos domingos se reuniam todos lá em 
casa, e se ia para o galpão brincar de aula, e a professora tinha que ser eu. Isto aí eu adorava, eu acho 
que foi por aí que eu comecei a me influir para ser professora, isso eu sempre gostei. Mas eu nunca 
pensei em ser, mas eu gostava de dar aula, de ser a professora. Depois, aí eu acho que foi 
amadurecendo, aí fui lá, tentei no Magistério, consegui, tinha que fazer as provas de seleção, e eu 
ingressei no Magistério. Como eu já tinha te falado da outra vez, eu gostava de dar aulas, de ser 
professora e fui incentivada a fazer o Magistério. A escolha já vinha desde criança e sempre a família me 
incentivando, porque era um curso que já fornecia uma profissão. (grifo meu]. No meu exercício 
profissional eu acredito que o Magistério (2° grau) deu bases para eu ensinar o fundamental. Mas nestes 
17 anos de profissão sempre busquei me atualizar, fazer cursos. A escola necessita manter a formação 
continuada via a UFSM, pois é a maneira de continuarmos trabalhando, ensinando os alunos, 
considerando as "novidades" e avanços na tarefa árdua e complexa de "ensinar e aprender". (B. 
professora, 17 anos de carreira docente, autobiografia Nº 6). 

Aqui também estão presentes as significações imaginárias instituídas construídas 

sobre a escolha profissional, que se deu em função da influência de outros, um processo, 

segundo CASTORIADIS (1987), de heteronomia. 
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Noto que esse dualismo entre ser autônomo e deixar-se regular pelo outro faz 

parte do ser humano desde o nascimento perdurando-se ao longo de uma existência, 

pois você precisa fazer parte do instituído para que possa conhecê-lo o suficiente para 

alterá-lo 

As significações que estão na origem das escolhas profissionais podem ter 

influência negativa sobre o desempenho e a vida pessoal dos sujeitos; essa escolha pode 

tornar-se um motivo de problemas de saúde de ordem física e emocional, pois ninguém 

engana a si próprio por muito tempo. Quem perde com isso? 

Em primeiro lugar, perde o próprio professor, impedido, ao longo do seu ciclo 

pessoal e profissional, de produzir com mais criatividade, empenho e vida numa outra 

profissão; perdem as crianças com um professor que exerce a sua função contrariado, 

pois ele não se envolve totalmente com o fazer docente, gerando insatisfação por 

esperarem mais da figura do professor e não serem correspondidos em suas 

expectativas; em terceiro lugar, o próprio sistema de educação pode ser prejudicado pela 

presença de professores que não se envolvem, de um modo geral, na melhoria das suas 

aulas e na criação de estratégias criativas para tornar o aprender e o ensinar um contínuo 

processo de descoberta e poesia. 

Talvez essa quase obrigatoriedade de escolha, imposta socialmente às jovens, 

principalmente àquelas de camadas de menos poder aquisitivo, esteja na raiz de muitos 

maus desempenhos profissionais. 

Em relação aos processos de formação, a professora B. afirma sua convicção 

sobre a necessidade da criação de parcerias entre a escola e a instituição formadora, para 

que possa ser construída uma formação continuada em serviço, garantido um suporte 

aos desafios dos processos de ensinar e aprender. 

A professora B., após passar a metade de seu tempo de serviço na profissão, 

ainda revela-se interessada em aprender e mudar. De acordo com HUBERMAN (1992), 

em relação a seu ciclo de vida e profissional, ela se encontra na fase de "diversificação" 

e "questionamento". Essas características aparecem com maior clareza quando B. fala 

de sua prática docente. 

Antigamente, quando era aluna, eu tinha um respeito com o professor, para mim era uma pessoa que 
tinha que ter respeito. Até que não mudou muito, os pais, é a criança que mudou, a vivência deles é muito 
grande agora. Os pais eu acho que têm aquela imagem do professor, têm muitos que não dão muita 
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atenção, o professor é que tem que fazer tudo, até a educação deles, de higiene, tudo, é o professor que 
tem que fazer. Alguns pais até que sabem que o professor está ali para ensinar, tem que ajudar com a 
educação de casa, mas tem muitos que não têm educação em casa. Não sei se, ... eu às vezes, eu acho 
ruim a gente gritar com os alunos, mas às vezes se faz necessário. Hoje mesmo, eu tive que gritar, mas 
foi necessário, ela não me ouvia, não adiantava falar, não adiantava nada. Acho que isso é uma coisa que 
a gente não deve, mas às vezes faz necessário. Eu pretendo que eles aprendam, esse é o objetivo que 
todos têm, mas que eles tenham uma posição de respeito, de ordem. Porque eu tenho esse ano uma 
turma muito agitada aqui, demais. eles não se respeitam, estão sempre se chamando de uma coisa ou de 
outra. então eu tento colocar isso para eles, que eles têm que ter respeito mútuo, um com os outros, cada 
um cuidar de si, não ficar cuidando do colega, é uma coisa que eles não têm, não têm, estão toda hora 
chamando a mãe, a vó, está no meio, a vó é isso, a vó é aquilo. Eles não se respeitam. esse é um dos 
pontos que eu estou procurando fazer com que eles se .. . , além dos objetivos, que é ler. escrever correto. 
Em 17 anos de profissão eu busquei superar a minha formação recebida durante o curso de Pedagogia. 
O tempo passou , as crianças mudaram. Eu mudei e a minha prática docente mudou comigo. Busquei 
diversificar formas de ensinar e de aprender. mas sei que o que poderia ter me auxiliado nesta busca era 
a volta ao estudo, ao local formador. Ou além dele. Fazer uma pós-graduação. Me acomodei, não 
consegui estudar mais do que eu devia. Às vezes eu me questiono a respeito da escolha por esta 
profissão, dos motivos que o poder trata a educação. Mas eu sinto, sinto muito. O maior problema que 
enfrentamos é a falta de auto-estima. Nós não nos valorizamos o suficiente. No fundo, não achamos 
importante a nossa profissão. Não buscamos estudar. nos aprimorar ainda mais. Uma classe com tantos 
problemas que vai desde a formação até o exercício profissional só pode ser percebida assim! Nestes 17 
anos de profissão eu sinto orgulho do que eu sou! Gosto de ser professora, mas lamento a existência de 
profissionais que não sentem o mesmo pela profissão escolhida. (Professora B., 17 anos de carreira 
docente, autobiografia Nº 6). 

A professora B. afirma que buscou diversificar a sua maneira de ensmar e 

aprender, questionando-se sobre sua escolha profissional e a maneira pela qual o poder 

instituído trata a educação. Ao mesmo tempo, coloca que gosta de ser professora, mas 

desloca o seu descontentamento para os outros profissionais que, segundo ela, não têm o 

mesmo interesse pela profissão. Sua observação vai no sentido do que afirma 

FERREIRA (2000, p.287), "perdemos muito a crença de que aquilo que fazemos tem 

verdadeira importância para os alunos e para a sociedade. É como se estivéssemos 

vivendo um dos mais graves momentos de desesperança, de apatia, de perplexidade 

diante do desafio de educar sem saber, exatamente, por quê e para quê. Parece que nos 

faltam referentes a partir dos quais possamos balizar nossas ações". 

Penso que, justamente por viver esses momentos é que se toma mais importante 

oferecer, às professoras, mecanismos de ação que as valorizem como profissional. Além 

de uma remuneração condigna, os professores necessitam- e a maioria deles o deseja

a formação continuada. 

A busca pelo conhecimento e pela atualização deve ser constante na profissão de 

professor, pois como aponta MELO (2000), o novo perfil de aluno como um sujeito 

social que leva para a sala de aula novos padrões culturais e sociais está pondo em 

questão a maneira como o professor percebe o exercício da sua profissão. 
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O avanço tecnológico e de informação crescentes, está interferindo na relação do 

professor com o conhecimento, constituindo o elemento fundamental para embasar sua 

ação docente. Mas, como garantir a competência profissional? Acredito ser este o 

desafio buscado no entendimento de que a qualificação profissional não se encerra com 

o término da formação inicial, mas prossegue durante toda a nossa existência. 

Com o passar do tempo, ouvimos dentro das várias instituições de ensino as 

seguintes falas: "Eu não vou fazer essas mudanças, vou ensinar do jeito que eu aprendi", 

"Não invento muita coisa, as crianças aprendem bem desse jeito". Esses discursos 

pedagógicos vão fortalecendo a crença de que o desejo em aprender vai 

progressivamente adormecendo pouco a pouco, até chegar a uma letargia irrecuperável. 

HERNÁNDEZ (1998) considera que se constitui numa significativa falta de 

responsabilidade quando seres humanos imbuídos do desejo de ensinar renunciam à 

possibilidade de aprender, esquecendo que a gênese da profissão de professor é estar 

preparada para aprender para toda a vida. 

Voltando à autobiografia da professora B., detenho-me em suas considerações 

sobre os alunos. Quando ela se refere ao "respeito" de antigamente ao professor, lembro 

que ela própria se caracterizou como aluna "boazinha", que não "aprontava", como já 

referi anteriormente. Hoje ela espera que os alunos "( ... ) aprendam, esse é o objetivo 

que todos têm, mas que eles tenham uma posição de respeito, de ordem", embora tenha 

uma turma muito agitada. 

Assim, apesar de reconhecer que os alunos não são mms como os de 

"antigamente", ela continua a esperar ter uma classe disciplinada, agindo dentro da 

lógica das significações imaginárias instituídas, pois o apego a essas significações será 

um efeito geracional? Afinal, a professora B. formou-se há 18 ou 19 anos, em escola 

particular, na habilitação Magistério de 2° Grau. Pelo que tem sido mostrado, em várias 

pesquisas sobre essa formação, como ilustrou LOURO (1997), a tônica era, e segue 

sendo, o modelo ideal de professora lidando com alunos igualmente ideais, 

correspondendo à escola de cinqüenta anos atrás . Outro dado importante: embora 

buscasse aperfeiçoar-se, diz ela, não fez curso superior. 
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Buscando elucidar esses questionamentos, trago agora a autobiografia da 

professora MH., que em função de seu tempo de exercício profissional, treze anos de 

carreira, enquadra-se na fase de "diversificação" e "questionamento". 

A autobiografia da professora MH., graduada em Desenho e Artes Plásticas, 

aponta para a instauração de significações imaginárias instituintes, desde o início de seu 

relato autobiográfico quando destaca as boas lembranças dos seus professores de Ensino 

Fundamental e médio, principalmente da sua professora alfabetizadora. 

Durante todo o meu processo escolar, posso dizer que tenho boas lembranças de todos os professores. 
No 1° grau, sem dúvida, a que mais se destaca é a minha professora alfabetizadora. Lembro nitidamente 
de seu rosto , sua voz, seu sorriso e seus olhos (sempre muito pintados). Eu a adorava. No 2° grau, os 
que mais se destacam são os professores (homens). Lembro-me de vários, principalmente os de 
personalidade forte, que explicavam a matéria e cobravam muito nas provas. Na universidade foram 
poucos os que se destacaram, mas quando isto aconteceu , certamente foi por sua responsabilidade e 
amizade com o aluno, assim como pelo conhecimento e dinamismo. Dentro de todo esse contexto, creio 
que não haja apenas um professor inesquecível, mas vários, e todos eles, sem dúvida, contribuíram muito 
na minha formação como indivíduo e como futuro professor.[grifo meu]. (Professora Municipal, M.H. 13 
anos de carreira profissional, autobiografia 1 0). 

Ter boas lembranças da escola constitui-se na possibilidade de construir um 

ciclo de vida pessoal e profissional a partir do fortalecimento da capacidade criadora, 

pois, segundo FERREIRA (2000, p.289), " .. . entre aquele que cria e sua obra se 

concretiza uma certa intimidade, estabelecendo-se, assim, o mundo dos sentidos que as 

coisas adquirem. Amo/odeio os objetos de minha criação, mas nunca posso negar que 

sou responsável por eles". É esse sentimento e responsabilidade em relação ao criar e 

construir que impele a prática profissional de MH. 

Em seu relato, a professora MH. fala sobre as atividades que desenvolve com 

seus alunos na escola onde se tomou sujeito dessa pesquisa, bem como na outra, onde 

também atua como professora de Educação Artística. 

Vale a pena reproduzir na íntegra dois episódios de ensino-aprendizagem que 

MH relatou, não só porque é revelador de uma prática criativa e entusiasmada, mas 

também porque pode estimular professores e futuros professores que porventura leiam 

esta tese. 

Não foi um dia, mas um fato que se tornou inesquecível após treze anos de Magistério. Neste ano 
estamos em ritmo de Copa do Mundo. Desde o início trabalhei (em Educação Artística) esse assunto, da 
4a série até o 2° grau. A técnica do cartaz realizada com o 2° grau foi de excelente resultado. Dezenas de 
cartazes pelos corredores da Escola e alguns por solicitação da 6a DE foram passar lá também. Com as 
Sa e 6a séries fizemos algo semelhante. Todos os alunos deveriam expressar o movimento do corpo, algo 
difícil , mas de ótimo resultado devido ao entusiasmo dos alunos ao relembrarem as jogadas de futebol. 
"Vou desenhar a jogada do Ronaldinho, do Bebeto". "As defesas do Tafarel", etc. Eu, como professora 
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fiquei muito feliz com os resultados. Bendito futebol! Vou continuar nessa! Na 4a série "Vamos fazer uns 
bonecos com rolinhas de papel, mas não como estacas. Vamos dobrar as pernas e braços, curvar o corpo 
e dar movimento como nas jogadas de futebol". As crianças vibraram, dobraram os rolinhas dando 
movimentos perfeitos. Colocaram palitos dentro dos bonecos e cravaram no chão do pátio. Demarcaram o 
campo e lá estava o time. O problema é que todos queriam fazer jogadores do Brasil. foram se apossando 
dos nomes, colocando números nos jogadores. Os inconsoláveis, que não queriam ser do outro time, 
faziam os bandeirinhas, o juiz e torcedores. Até os alunos "difíceis" terminaram por aderir. Fizeram 
goleiras e bandeirinhas para os torcedores. Haviam passado duas horas-aula e os jogadores estavam lá, 
com todo o tipo de jogadas. Alguns caídos, com as mãos nos joelhos ou na cabeça. Os goleiros fazendo 
defesas incríveis! Pena que não deu tempo para vestir os jogadores, mas o que interessava eram os 
movimentos do corpo, uma das coisas mais difíceis da criança expressar no desenho. Os detalhes 
ficariam para depois. Chegou a hora da aula de Ciências e as crianças estavam felizes, brincando. Não 
queriam reentrar na sala, nem desmanchar aquele cenário, e nem deixar os bonecos sozinhos. Havia aula 
de Educação Física e, embora estivéssemos no centro do pátio, uma bolada de vôlei faria um grande 
estrago. Para as crianças seria uma tragédia. Resultado: a professora de Ciências entrou na brincadeira. 
Perguntei a ela se era possível falar sobre articulação do corpo, elasticidade, fratura, lesões, contusões ou 
talvez cuidados no momento do jogo. Não sei do que a professora de Ciências falou, mas de longe 
pareciam todos entusiasmados. No outro dia, alguns alunos tornaram a levar os jogadores para a escola. 
Desta vez estavam vestidos com uniformes e até bandeirinhas. Pena que a Copa vai terminar, senão as 
aulas poderiam continuar sendo uma testa! Querem outra? Já estamos no final da Copa e o entusiasmo 
cresce. Eu , como professora, estou aproveitando muito. Desta vez é com a 6a série. "Vamos pensar num 
adereço para a torcida". Não pode ser dispendioso, pois uma de minhas escolas fica numa das vilas mais 
carentes de Santa Maria - onde a maioria não está lá para estudar e os professores enfrentam um duro 
jogo de torças de quem não quer aula -, mas deixa pra lá. De repente surge uma luz .. . Vamos pensar no 
material pra realizar o trabalho: fitas, cordões. Papéis nas cores nacionais, nem pensar. Nas outras 
escolas a maioria não leva material, imaginem numa escola paupérrima como esta! A professora tem de 
bancar se quiser amenizar as dificuldades e o material mais em conta foi linhas de crochê. "Vamos 
confeccionar tramas para pulseira ou coleira nas cores do Brasil". Três metros de tio amarelo e três 
metros de tio verde para cada aluno. Com cinco reais havia material para todos. À medida que os alunos 
foram tramando, foi aumentando o entusiasmo e a criatividade. Os cursos que eu recebi como professora 
no SENAC sempre me ajudam nessas ocasiões. Nesse tipo de atividade, demonstra-se e o aluno 
executa. Sempre devemos incentivar para que o aluno vá além do que o professor realiza. E a criatividade 
foi surgindo naquelas pulseirinhas hippies. Verde nas bordas, amarelo no centro. Invertido, alternado, 
vazado, fechado e até acessórios já estavam imaginando colocar: madeirinhas com bandeira pintada, 
contas, metais, latinhas, etc. Os novelos foram desenrolando, mas havia linha para todos. Alguns alunos 
fizeram várias peças e de vários modelos. Desde a 4a série se interessou até o 2° grau, que também 
havia realizado a técnica. Na escola mais difícil de se trabalhar essa atividade foi um sucesso. Até os 
professores que eram acostumados com provocações e desafios foram presenteados com uma 
pulseirinha. Disse um dos alunos mais agressivos da sala de aula: "Dar pra professora, não é ser puxa
saco. Nessa hora somos todos parceiros, professora?", "Pois é". Obrigada velho lutador Zagallo. Obrigada 
jovens atletas. Obrigada a todos os que trabalham pelo esporte, sem esquecer o sentimento nacional. Se 
outros fatos mexessem assim com nossos corações, educar não seria uma tarefa tão difícil como tem sido 
nos últimos tempos. Neste domingo, 12 de julho, Brasil e França disputam a última partida. É o Brasil 
rumo ao penta. Estaremos todos cantando o Hino Nacional e por que não cantar este hino inspirado no 14 
de julho? "Les entants de la Patrie; Le jour de gloire est arrivée ... Avant Brésil! Domingo, 12 de julho. E a 
grande nuvem negra pairou também sobre o nosso futebol. Vamos professora! É necessário motivarl" 
(Professora Municipal , M.H. 13 anos de carreira profissional , autobiografia 1 O). 

Os dois episódios são exemplares também porque, no primeiro caso, mostram as 

possibilidades de os professores, de diferentes áreas, realizarem trabalho integrado 

dentro da escola. E, no segundo caso, o exercício da criatividade a serviço da 

aprendizagem do próprio conteúdo específico. A atividade proposta pela professora 

entusiasmou seus alunos da 4a série e os demais alunos da escola. 

Pelo fato das duas propostas de trabalho estarem inseridas ao cotidiano dos 

alunos e pelo inteligente aproveitamento da mídia nacional e internacional, MH. 
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estimulou seus alunos a aprender, criar e sonhar. Ao desafiar o já feito, as significações 

instituídas sobre o como se aprende, ela institui novas significações e confirma 

GARCIA (2000, p.l18), mostrando que "a sala de aula, quando vencemos o medo de 

errar e aprendemos que sem erro não nasce o novo, pode efetivamente ser um 

espaço/tempo de ricas aprendizagens em que todos ensinam e aprendem e, mais do que 

tudo, onde se criam novos conhecimentos". 

A motivação, o empenho e a dedicação de MH. em construir uma proposta de 

trabalho desafiadora, caracterizam aspectos significativos sobre ciclo de vida pessoal e 

profissional em que, segundo HUBERMAN (1992, p.47), ela se encontra, a saber, na 

fase de "diversificação - ativismo". A professora MH. busca, de todas as formas, vencer 

as limitações que são uma constante na escola pública, realiza uma série de experiências 

pessoais, propõe novas formas para avaliar o desenvolvimento dos alunos, para 

trabalhar o conteúdo, para abordar o programa da disciplina e para a construção de 

materiais alternativos. Conforme aponta HUBERMAN (1992, p.42), "os professores, 

nesta fase das suas carreiras, seriam, assim, os mais motivados, os mais dinâmicos, os 

mais empenhados nas equipes pedagógicas( ... )". 

Esse empenho demonstrado pode ser justificado em função de o professor já 

estar numa fase de estabilidade profissional, não temendo represálias por parte do poder 

instituído no sentido de impedir e coagir as suas iniciativas. Ao mesmo tempo, mostra

se ávido e envolvido por completo em todas as atividades da escola que estimulam 

mudanças na estrutura educacional e também nas relações epistemológicas e 

interpessoais como um todo. 

Outro aspecto a salientar é que o professor nessa fase, busca o envolvimento em 

equipes e em comissões na escola, justamente como uma forma de poder manter o 

entusiasmo ao longo do seu ciclo pessoal e profissional. Quando convidada a 

representar, sob a forma de um desenho, como se sentia em relação ao seu ciclo de vida 

pessoal e profissional, a professora MH. desenhou o que segue: 
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FIGURA 20 - Ciclos 

Como professora sinto-me parte de um contexto que tento explicar através do desenho.As formas não 
parecem só agrupadas, mas em sintonia, ao mesmo tempo em que sugerem corpos em posição de 
pensar numa ação conectada e coletiva .Por outro lado, a forma cônica determinada pelas linhas 
representa o campo visual que deve ser flexível, ou seja, ora alargando o ângulo no sentido horizontal, 
obseNando a realidade que está ao redor, ora focando pontos mais distantes, tentando ver com maior 
nitidez um futuro ainda indefinido, pelo qual seremos responsáveis. Nesta visão angular e longa focal 
procuramos respostas para nossas dúvidas. Outro modo de ver seria o movimento sugerido pelos planos 
que parecem subir, atraídos por uma força superior, o que significa as metas que o educador deseja 
alcançar. 
Maria Helena M. Buriol 
Out/2000 

O desenho da professora MH. que articula as diferentes dimensões da existência 

humana é muito significativo para esta pesquisa no sentido de articular a importância de 

existirem objetivos a serem atingidos pelo professor; ao mesmo tempo em que assinala 

a necessidade de serem realizados trabalhos coletivos na escola. 

Este último ponto está explicitado no relato de MH., quando ela refere o quanto 

foram importantes para a escola as mudanças nela ocorridas após a chegada de uma 

diretora enviada pela SMED/Santa Maria, para tentar estabelecer a harmonia e o 

equilíbrio pedagógico na referida escola. 

Ela foi convidada a assumir uma escola (onde eu também trabalhava) que se encontrava em situação de 
reorganização após a desorganização causada pelo autoritarismo da penúltima direção. Os conflitos 
haviam se transformado em agressividade entre os professores com processos na justiça, depredação da 
escola, insubordinação de alunos, etc. Uma nova direção foi eleita cuja atuação se desgastou apenas em 
reorganizar e voltar à normalidade. Nova eleição e ninguém teve coragem de se candidatar e nem a 
última diretora quis reassumir. Foi então que "aterrissou uma diretora de pára-guedas", isto é, mandada 
pela SMED/SM. A primeira reação dos professores foi de desconfiança, mas a nova diretora foi muito 
sensata, tratou de reorganizar as coisas com muito tato, "arregaçou as mangas" e não desanimou frente 
às desconfianças que ali pairavam. Diziam algumas vezes de fora "Ela está sendo muito democrática, 
mas cuidado que ela está fazendo isso só para se eleger. Depois que ela for eleita, vai se revelar ... " Nova 
época de eleição e ninguém se apresentou com vocação para diretor. Então a direção "direcionada pela 
SMED/SM" foi legitimamente eleita. [grifo meu].O resultado satisfez a maioria. A escola se recuperou e 
nunca esteve tão bem estruturada em todos os sentidos. Os professores podem até pensar diferente, mas 
todos lutam pelo melhor resultado junto aos alunos e comunidade. O coleguismo está sempre presente. 
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Para finalizar, acrescento que, além da melhoria no ambiente de trabalho, fui beneficiada por reconhecer 
que a pessoa ou o ser humano tem dentro de si uma força maior, capaz de superar todos os fatores 
negativos por pior que sejam. É difícil esquecer alguém que proporciona um grande benefício social. Se a 
maioria dos diretores (administradores) fossem tão corajosos e perseverantes, a Educação seria mais 
valorizada e iria contribuir decisivamente para uma melhor administração do nosso país. (MH., professora 
municipal, 13 anos de carreira profissional, autobiografia n.1 O) . 

Outro aspecto relevante na história de vida e profissional de MH., é seu interesse 

genuíno pelos alunos, que a leva, inclusive, a tentar compreender os desajustes e os 

problemas por eles apresentados, como aparece no caso relatado a seguir. 

O aluno inesquecível foi aquele que se sobressaiu de todos por ser nota 1 O em todas as matérias. Em um 
bimestre em que o aluno conseguiu apenas 9 em Ensino Religioso, conforme fiquei sabendo, ele teve 
muitos questionamentos e discutiu avaliação com a professora de Ensino Religioso. Até aí tudo bem, 
alguns professores afirmaram que esse aluno tinha um alto Ql, outros diziam que ele só tinha a nota 1 O 
como norma, por pura vaidade. O problema surgiu quando ele voluntariamente escreveu vários roteiros 
para as peças de teatro e todos os integrantes do grupo de T. acharam impossível representar pela falta 
de compreensão da lógica do roteiro. Isso veio comprovar que o aluno D. tinha um modo de pensar e se 
expressar diferente dos demais e isso dificultava seu relacionamento com eles, pois ele permanecia 
calado e demonstrava um certo desinteresse com a sua imagem, isto é, capacidade de se mostrar 
atraente ao sexo oposto. O que também chamava a atenção é que este aluno tinha um irmão que era o 
seu oposto: sociável, integrado com a sua turma (conversava demais em aula) e totalmente 
desinteressado pelos trabalhos de aula. Uma vez, conversando com uma amiga desse aluno, fiquei 
sabendo que, segundo a conclusão das próprias amigas, talvez esses contrastes extremos entre dois 
irmãos fosse causado principalmente pelo fato de terem sido sempre comparados, chegando então (na 
adolescência) a um grau extremo de diferenciação entre dois irmãos com a mesma carga genética, 
mesma família, mesma situação social etc. Seria a forma de tratamento que os diferenciara tanto? Esse 
aluno se tornou inesquecível para mim, por ser uma espécie de incógnita que eu gostaria de ter decifrado. 
Conforme ele me disse certa vez, ele pretende seguir carreira em Psicologia ou Medicina. Nesses campos 
certamente sempre vou procurar seu nome, movida pela curiosidade de ver como será sua atuação como 
profissional. (MH., professora municipal, 13 anos de carreira profissional , autobiografia n.1 0). 

Este relato demonstra que os interesses da professora MH. vão muito além de 

sua sala de aula. Ela se interroga sobre a realidade da escola, e, também, aceita e 

valoriza os alunos que questionam o instituído escolar. Ainda haveria muito que 

assinalar na autobiografia de MH., mas limito-me ao trecho a seguir. 

Procuro sempre criar as mais variadas estratégias de aprendizagem com os meus alunos. Não percebo a 
minha disciplina como um espaço a ser preenchido no currículo, mas sim como um disciplina que encherá 
de alegria e felicidade a vida de cada um. Trabalhar com as Artes, não envolve somente o corpo do aluno, 
mas também a sua alma. Me sinto também assim: Corpo e Alma, envolvidos no desafio de ensinar as 
crianças e jovens a serem mais sensíveis, mais solidários e mais humanos" (Professora Municipal, M.H. 
13 anos de carreira profissional, autobiografia 10). 

Em relação a sua prática docente, MH. revela assumir, como professora, a idéia 

apresentada por GARCIA (2000, p.120), de que "a vida é resultado de uma permanente 

tensão entre processos de interação e de criatividade, de organização e de 

desorganização, de ordem e de caos". 
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A capacidade de instauração de significações imaginárias instituintes refere-se 

ao processo de instauração da autonomia nos ciclo de vida da professora MH. Ela tem 

os olhos e a mente aberta para o real, ela procura criar as mais variadas estratégias de 

aprendizagem com seus alunos, não percebeu a disciplina de Educação Artística 

somente como um "espaço a ser preenchido no currículo", mas como uma aproximação 

ao saber que "preencherá de alegria e felicidade a vida de cada um". Sua percepção 

sobre sua disciplina não é fragmentada; muito pelo contrário, ela a compreende como 

um processo que envolve o corpo e alma dos seus alunos. E, também, como ela declara, 

"me sinto também assim: corpo e alma, envolvidos no desafio de ensinar as crianças e 

jovens a serem mais solidários e mais humanos". 

No sentido de encontrar resposta a minha inquietação quanto ao desassossego de 

tantos professores que abandonaram ou querem abandonar a profissão, preocupei-me 

em descobrir, no grupo de professoras com as quais trabalhei durante o Projeto 

Integrado, se esses sentimentos estavam relacionados ao tempo de exercício da 

profissão. E, na busca de aproximações das significações imaginárias instituídas e/ou 

instituintes daquelas professoras, tento estabelecer relações entre ciclos de vida pessoal 

e profissional com essas significações. 

Numa releitura dos depoimentos, talvez ainda muito apressada e 

insuficientemente fundamentada nas teorias que me apoiaram, observei que no grupo de 

catorze professoras que participaram do Projeto Integrado e escreveram suas 

autobiografias, apenas seis revelaram com maior clareza suas significações instituintes 

sobre lembranças de escola, escolha profissional, processos de formação e carreira 

docente. 

Para contrapor-me a um sentimento inicial de frustração com essas evidências, 

quero encerrar minhas análises trazendo o depoimento da professora C. e de sua história 

de vida, que inclui quase 19 anos de exercício do Magistério. É marcante o seu relato 

autobiográfico: 

Eu me preocupo em que homem formar, se você pega uma criança na primeira série, daqui um tempo 
esse teu aluno ele é um técnico, é um profissional, é um professor, é um advogado, é um médico, essa 
pessoa que você formou, ou pelo menos tentou. Se quando ele crescer e estiver atuando é um corrupto, é 
um irresponsável ou é um péssimo profissional, não tem responsabilidade com a outra pessoa, eu me 
sentiria frustrada, porque o que é que passei para essa criatura? Uma ocasião eu tive um aluno na 
segunda série que os pais eram alcoólatras, ele era problemático, mas eu consegui fazer com que ele 
aprendesse e aquele ano ele passou . Passou-se um tempo, um dia eu estava na rua em frente do 
supermercado e ele estava no chão, alcoolizado, não era um menino, já um mocinho, então usava o 
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álcool assim como os pais. E aí vieram os policiais. Ele tinha apanhado, ele gritava, e estava aquela 
situação toda de um jovem alcoolizado. Eu parei na esquina e fiquei pensando, mas o que é que eu fiz? O 
que adiantou? ... Então me frustrou aquilo, então eu penso assim, a minha preocupação com o meu 
trabalho é que homem eu vou formar, o que é que eu vou passar, então me preocupo muito com a 
palavra, com a honestidade, se eu dou um tema para eles entregarem no dia certo, se eu cobro uma 
apresentação, todos eles participam naquele dia, para terem palavra, eu cobro muito isso: a honestidade, 
e alguma coisa que eu possa passar para a vida deles, isso aí eu me preocupo, porque a escola hoje 
ensina, ensina, ensina, X - Y, coisas assim que na sua prática não vai ocupar, coisas assim como se 
alimentar, não ensina que é importante uma atividade física, coisas básicas para a pessoa, não ensina! 
Essa é a minha preocupação, que homem vou formar, pelo menos alguma coisa, para enfrentar a 
sociedade imprevisível que tá aí, se não tiver uma formação, se não ajudou um pouquinho aquela criança, 
ela às vezes não tem condições de emprego, ela se atira nas drogas, a família não faz o papel que tem 
que fazer, enfim a problemática que é do nosso país em vários sentidos, essa é a minha preocupação. Eu 
acho que até te coloquei na outra entrevista, eu vejo assim que os professores hoje, muitos fazem, 
escolheram porque gostam, gostam do que fazem, mas existe uma grande frustração profissional , no 
sentido de não realização pessoal, desses profissionais, então deixa a desejar esse lado, porque muitas 
vezes tu não tem outra maneira de ajudar financeiramente, tu não tens outras coisas, a tua profissão 
como professor, é muito mal remunerada, eu vou colocar isso francamente, então isso passa um perfil de 
um professor como uma pessoa muitas vezes infeliz, mas eu acredito porque você trabalha em um 
ambiente que não tem as condições, você começa, bem eu quero fazer isso e não consigo, então a gente 
faz de tudo que esteja ao alcance, ninguém é acomodado a ponto de dizer, eu não tenho nada, então eu 
vou fazer nada. Não, a gente procura, na medida do possível, trabalhar com o que tem e com o que 
consegue ter, mas o que frustra muito a imagem e o que torna o professor assim, uma imagem 
desgostosa, parece infeliz, eu acho que é mais nesse sentido. Todos nós temos no final do mês de 
cobrirmos nossas contas e de vivermos, tratarmos nossa saúde chegar em casa e poder ter um 
descanso, poder ler um livro, que o professor tem que estar atualizado, fazer um curso de vez em quando, 
o que a maioria não pode. Pessoalmente o que mais me desanima, a má administração de uma escola, 
isto me desanima, o que não é o meu caso, aqui a gente está satisfeito, mas eu já tive oportunidade de 
trabalhar onde não tem quem incentive, você também precisa de um incentivo no seu trabalho, então eu 
acho que este aspecto amplo da escola, a administração, influi, bom, isso eu não faço porque não tem 
interesse, porque o todo da escola não compreende, não ajuda, mais nesse sentido, no momento em que 
você se frustra pelo salário, você sabe que tem que lutar em nível de sindicato, você tem que se informar, 
participar, que as coisas vão andando e muitas coisas a gente consegue. Nesta altura da minha profissão 
eu não trocava para uma outra. Em função de que não me considero uma pessoa insatisfeita no meu 
trabalho, no sentido que atribuo a ele, não no sentido do que eu sou remunerada, é diferente. Acredito 
que o professor teria que ser melhor remunerado e trabalhar melhor, com maior comprometimento. Às 
vezes a pessoa trabalha e é professor, e dizem - Ah! Porque tu não troca então, vai fazer outra coisa -
mas não é bem assim, para um profissional, você é especialista naquela área, você tem conhecimento 
naquilo ali, para largar tudo e começar tudo de novo tem toda uma insegurança. Apesar que está 
acontecendo muito isto no Magistério, é uma questão de sobrevivência. A maioria deixa o Magistério e vai 
trabalhar com doces, com salgados, com costura, com pintura, com comércio. Chegou a uma professora 
a dizer assim - Se eu for vender cuca, eu vou ganhar mais- é uma questão de escolha. Mas eu acho que 
não posso chegar a este ponto, por enquanto estou satisfeita, no momento que eu achar que não deu 
mais, eu sou uma pessoa que eu troco, eu não sei viver na covardia nem no comodismo, eu troco mesmo. 
Mas por enquanto, sempre fui uma pessoa assim que participou do sindicato no município, vou à luta, vou 
a Porto Alegre. Não sou uma pessoa acomodada e sempre estou a par. Então, no momento em que eu 
vejo, se eu sinto que no meu lado pessoal não me satisfaz mais, não seria ainda meu caso, chego ao 
ponto de dizer, bom cheguei ao ponto em que eu não posso mais comer e pagar a minha casa, então eu 
vou trocar. Não, eu gosto do que faço, apesar de muitas coisas que insatisfazem. No momento da minha 
vida eu acho que eu estou satisfeita. Trabalhar na rede do município é uma oportunidade boa que eu 
possuo. (Professora Municipal C, 18 anos e 6 meses de carreira, autobiografia 9) 

Escolhi este relato, porque revela muitos aspectos distintos, porém inter

relacionados da vida de professora da escola pública do Brasil de hoje. 

O primeiro aspecto a destacar é o fato de que a professora C., após quase 

dezenove anos de exercício profissional ainda está inteiramente comprometida com a 

sua prática docente, sentindo-se responsável também pelo presente e futuro de seus 
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A intensidade de uma carreira profissional, como ela poder ser medida? Ela não 

pode ser medida, mas sim sentida através dos momentos de alegria; de calafrios frente 

aos desafios propostos, como quando sentimos a intensidade de argumentação de uma 

criança; quando lutamos pelas nossas crenças; quando acreditamos na esperança; 

quando as palavras faltam e os olhos choram através da emoção de um projeto de vida 

de uma criança incompreendido pelo professor; pela responsabilidade em ensinar; pelas 

ausências do convívio familiar em prol da correção dos textos e trabalhos produzidos 

pelos alunos; pela busca incessante pelo conhecimento; pela luta diária pelo 

reconhecimento da profissão, pelo abraço de uma criança; pelo reconhecimento da 

fairu1ia através da opção profissional escolhida; pela alegria em sentir o sol da manhã no 

rosto; o frio na pele ao perceber o entardecer e pelo conhecimento de que somos mortais 

e, portanto, viver em harmonia consigo e com os outros deve ser um objetivo a ser 

buscado. Esses são, para mim, alguns instantes que fazem a existência humana tão bela 

e, portanto, tão instigante. 

Existem professores que vivem estas emoções e outras mais. Marcas nos rostos 

de sorrisos e lágrimas que tomaram tão intensa esta vida tão caprichosamente vivida. E, 

por último, ainda a existência da humildade em reconhecer que, apesar de possuir esta 

experiência profissional, tem a sensibilidade de reconhecer novos talentos, estimulá-los 

através da sua humildade em ensinar e aprender. O ciclo humano se completa e as 

crianças agradecem, porque terão em sala de aula professores que realmente podem 

ensinar-lhes o significado das palavras "vida" e "experiência". 



ALGUMAS REFLEXÕES FINAIS 

Ao longo de muitos anos, foram sendo consolidados nas escolas e nas 

instituições formadoras, discursos e práticas que se impõem como verdades legitimadas 

e sancionadas sobre a educação e a escola, sem quase nunca dar ouvidos às memórias e 

ao cotidiano dos professores, esses atores, que constróem e construirão a escola no seu 

dia-a-dia. Esses discursos, mantidos pelo poder instituído, acabam reforçando a idéia de 

que não existe nada mais a ser feito para superar os problemas apontados em relação à 

Educação. Um imobilismo considerável, disto decorre quando tais falas são tratadas 

como unívocas e legítimas, impedindo, assim, que os professores em exercício e as 

novas gerações que se preparam para o exercício do Magistério exerçam seu direito de 

experimentar e de inovar. 

Tomando-se a situação específica do Brasil, considero que hoje, mais do que 

nunca, é necessário o exercício da dúvida, do questionamento e da criação de novas 

estratégias. Contra o imobilismo que a proliferação de discursos deterministas causa, 

fazendo com que muitos jovens acreditem que o rumo da história já está dado e que não 

é preciso fazer mais nada, lembremos que um dos legados mais importantes da história 

da humanidade é a possibilidade de construir novos caminhos e instaurar novos 

processos. 

Ao mesmo tempo, percebo que a permanência do discurso legitimado também 

passa para o outro a responsabilidade que cada um tem de promover mudanças, 

acabando por eximir da responsabilidade de fazer algo para mudar o cotidiano. Isso é 

muito preocupante em qualquer sociedade, principalmente numa sociedade como a 

brasileira, onde o Estado acaba, na maioria das vezes, não implementando as mudanças 

necessárias na área social, administrativa e econômica. 

No sensível e complexo campo da Educação é importante, é fundamental que 

professores formadores/pesquisadores, se voltem cada vez mais para o que ocorre no 
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interior das instituições educativas, buscando compreender o que pensam, o que sabem, 

o que fazem e por que assim fazem os professores. 

Quais as significações imaginárias que guiam suas trajetórias? Estarão esses 

professores, essas professoras apenas cumprindo o prescrito? Submetidos à rotina, 

pressionados pelo escasso salário que é o contraponto da importância de seu trabalho, 

conseguem eles ultrapassar idéias e valores instituídos, construindo novos significados 

para seu agir? 

Essas perguntas impulsionaram a investigação aqui apresentada. Como 

professora formadora de professores mantive muitos e enriquecedores contatos com as 

escolas e os professores da rede pública de Ensino Fundamental, através das 

intervenções do Projeto Integrado de Pesquisa. A eles incorporei as atividades de 

orientadora das disciplinas de Prática de Ensino I e li, do curso de Pedagogia da UFSM. 

As experiências de trabalho com as duas realidades foram orientadas pelo 

pressuposto de que cabe às instituições universitárias formadoras investirem em 

parcerias que realmente possibilitem aos professores, que atuam nas escolas de 

Educação Básica, não só expressarem suas crenças e saberes, como serem desafiados à 

mudança. 

Em busca das aproximações possíveis das significações imaginárias instituídas 

e/ou instituintes que orientam os professores e as estudantes em final de formação, 

apostei na importância da memória como mediação para a mudança. Isto significou na 

perspectiva da pesquisa ouvir, registrar e decifrar significados de relatos 

autobiográficos, entrevistas, observações em diário de campo, reflexões sobre os diários 

de aula e desenhos. Mas, na perspectiva de participação de um processo de educação 

continuada, que envolveu as professoras da escola, minhas alunas de Prática de Ensino e 

eu mesma, essa escolha metodológica intentava alcançar muito mais. 

Pretendia-se, através da reflexão sobre as próprias histórias de vida e de 

profissionalização, provocar mudanças nas significações instituídas construídas 

socialmente a respeito da Educação, da escola, da prática profissional, do ser professor. 

Estivemos, portanto, nas possibilidades de um processo de autoformação, realizado no 

cotidiano da escola. 

Essa aproximação deu-se através de uma proposta de formação inicial e 

continuada de professores, centrada na escrita de relatos autobiográficos, pelos quais 
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pude coletar informações importantes para compreender o que, realmente, fazia sentido 

para elas. Mesmo com todo o trabalho desenvolvido, o estabelecimento de uma relação 

de confiança e amizade levou um tempo significativo, caracterizando-se por uma 

conquista gradativa, que exigiu paciência, persistência e carinho. Uma relação que foi se 

firmando após um ano e meio de pesquisa de campo. 

Na busca de conhecer o imaginário social sobre os ciclos de vida pessoal e 

profissional, busquei participar do cotidiano da escola na qual os professores 

trabalhavam e com as alunas nos mais variados espaços dentro e fora do Centro de 

Educação da UFSM. 

O espaço oportunizado pela direção da escola foi fundamental para penetrar na 

realidade escolar em que os professores estavam inseridos, conhecendo seus desejos, 

seus anseios, suas aspirações, seus medos e seus sonhos. 

A participação dos sujeitos da pesquisa não ficou restrita somente aos 

depoimentos, mas também implicou na disposição deles se envolverem num processo 

de autoformação, pois tanto os professores municipais e as alunas estavam 

paralelamente envolvidos, também com a participação em grupos de estudos, que 

permitiu incorporar na análise das suas histórias de vida um olhar teórico construído a 

partir dos estudos de textos feitos por eles. E, a cada dia que passava, mostravam-se 

ainda mais empolgados, percebendo que as suas memórias apontavam para a existência 

de duas dimensões em relação ao ciclo de vida pessoal e profissional: Instituído e 

Instituinte. 

Na dimensão instituída, aproximei-me do medo da escola e das significações 

imaginárias e míticas construídas sobre ela, na qual foi possível perceber a existência de 

um imaginário que limita a continuidade dos estudos, através de mitos e lembranças 

sobre o medo que as práticas docentes autoritárias impõem, da escolha profissional 

embasada na vocação, dos processos de formação vinculados ao mito da prática, do 

desencanto da profissão e da heteronomia, definida como o deixar-se "regular pelo 

outro", legitimando um ciclo de vida pessoal e profissional a partir das expectativas e 

anseios dos outros, podendo constituir-se, ao longo dos anos, em indicadores de uma 

possível carreira docente rumando, progressivamente, para o desinvestimento amargo. 

Entretanto, o objetivo desta pesquisa não ficou restrito a essa dimensão e, sendo assim, 

busquei me aproximar da dimensão instituinte. 
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A dimensão instituinte é constituída pelos sonhos, desejos, instauração de novas 

imagens e significações. Os sonhos, os desejos e a capacidade de instauração do novo 

foram representados a partir das significações imaginárias instituintes, que apontam 

para a capacidade dos sujeitos envolvidos na pesquisa de imaginar uma escola diferente 

da que estava constituída, indicando a existência de uma escola imaginária onde nos 

processos de formação o lúdico, a fantasia e a brincadeira fizessem parte, dando novas 

significações ao ciclo de vida pessoal e profissional, pois se embasa na autonomia dos 

sujeitos de escolher suas trajetórias. 

Na dimensão instituinte me aproximei de significações imaginárias que apontam 

para lembranças de uma escola onde a alegria em aprender e ensinar faça parte, da 

escolha profissional reflexiva proposta a partir da idéia de profissionalização, dos 

processos de formação construídos sobre o desejo do equilíbrio entre a teoria e a prática, 

do encanto pelo exercício profissional manifestado já na prática de ensino e na presença 

da "autonomia", compreendida com a capacidade de refletir, criar, desejar ir além dos 

mitos e ritos legitimados, apresentando características de um ciclo de vida pessoal e 

profissional que, ao longo dos anos, poderá se aproximar de um desinvestimento sereno 

da profissão. 

É a tensão entre a dimensão imaginária instituída e instituinte, apresentada ao 

longo das histórias de vida das alunas formandas e das professoras municipais que foi o 

foco das análises realizadas, pois essa tensão estabelecida que produz um movimento 

incessante de criação tornando tão desafiante os estudos no campo do imaginário social. 

Isto porque ao mesmo tempo em que as significações imaginárias instituídas buscam 

formas de se autoperpetuarem, ela também se encontra em processo contínuo de 

modificação através da categoria intitulada autonomia. 

Nesse sentido, considerando o contexto sócio-cultural em que os sujeitos dessa 

pesquisa estão inseridos, é necessário reconhecer que o que é essencial, na dimensão 

instituinte, é o fortalecimento da criação humana, pois mesmo imersos em cotidianos 

impregnados de mitos e ritos, encontrei alunas e professoras capazes de ultrapassarem o 

discurso da "denúncia" e da "miserabilidade" da Educação, quando resistem a esses 

discursos através da criação de novos comportamentos, idéias e práticas em seus 

cotidianos. Mas percebi que essa capacidade de acolher e instaurar o novo, foi 

fortalecida através do processo de autoformação que permeou essa pesquisa. 
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Observei que o tempo de exercício profissional por SI só não é o único 

responsável pelo "desinvestimento amargo" no decorrer de uma carreira docente. Mas, 

percebi que as significações construídas sobre as lembranças da escolarização, escolha 

profissional, processos de formação e prática docente, constituem-se em indicadores que 

devem ser considerados na análise de um ciclo de vida pessoal e profissional. 

Buscando estabelecer uma relação entre as significações construídas pelas alunas 

formandas e pelas professoras municipais, percebi que há uma rede simbólica que 

articula e tensiona o ciclo de vida pessoal e profissional de ambas. Constatando na 

análise que quanto mais era fortalecida a autonomia do sujeito, via processo de 

autoformação, maiores são as probabilidades de um "desinvestimento sereno" da 

profissão. 

Reconheço que, para que o processo de autoformação seja incorporado nas 

instituições formadoras e nas escolas, é necessário tempo, continuidade nas ações, 

fortalecimento da criatividade, da autonomia e do domínio teórico-prático de equipes de 

trabalho e do desejo para que ele possa se instaurar, principalmente porque se trata 

também de professores em exercício e a instauração de novas significações leva tempo. 

A escola não pode se tornar um espaço onde sejam fortalecidas imagens míticas 

em relação aos seus alunos; muito pelo contrário, deve constituir-se num espaço onde o 

simbólico faça parte, através de ações pedagógicas que busquem o desenvolvimento da 

imaginação e o fortalecimento da capacidade criadora dos seus alunos, apostando que o 

trabalho com a memória educativa constitui-se no ponto inicial para a formação de 

professores e alunos mais reflexivos e felizes. 

UiUI.h•··~"' ............ _ ... .... il~oAÇAI 
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ANEXO 01- EXEMPLO DA MA TRIZ DE ANÁLISE CONSTRUÍDA 



CATEGORIAS 

LEMBRANÇAS DA ESCOLA 

PROCESSOS DE FORMAÇÃO 

PRÁTICA DOCENTE 

AUTOBIOGRAFIA 05- B. 17 anos 
Durante o 1° grau (Primário) . 1" série, professora D. , alta, loira, olhos azuis, 

meio gordinha, cabelo ondeado curto, e sempre sorrindo. É a lembrança mais 
viva que tlcou. Das outras professoras eu não lembro. Todos os professores 
irmãs (de colégio de freiras) agiam da mesma forma: chegavam na aula, 
mandavam abrir o livro , explicavam a lição e a seguir mandavam fazer os 
exercícios. Geralmente iniciávamos na aula e deveríamos terminar em casa. Não 
lembro de nenhuma manifestação de alunos em aula. Apenas nos passávamos 
bilhetinhos, bem disfarçados dentro de livros ou cadernos. O único professor 
diferente era o Tenente C., que usava um apito ensurdecedor e apitava as 
partidas de vôlei ou dava voz de comando para exercícios de aquecimento, 
corridas, abdominais ou cambotas e saltos no colchão. Durante o 2° grau, as 
novidades foram os polígrafos de Biologia, os trabalhos em grupo - de 
Geografia, a professora de Matemática mais acessível, embora a outra 
professora de Matemática, que a substituiu fosse um terror. Ninguém se atrevia 
a dizer que não havia entendido a exp licação. 

Na Universidade o professor dava a introdução do assunto, distribuía os 
polígrafos, indicava materiais e cada aluno desenvolvia seu trabalho , conforme 
sua predisposição para este. Nas aulas práticas o professor demonstrava 
técnicas. 

Nessa minha caminhada ele 17 anos. na carreira do Magistério, atuei mais 
como Supervisara elo que como Professora. O que tenho a dizer como aluno 
inesquecível é que tive alunos que deixaram sua marca pe la sua inteligência c 
criatividade. Há uns anos atrás lembro até hoje. tive uma aluna na 3" série, com 
seus, mais ou menos. 8 anos, fazia perguntas que eu tinha que pesqu isar: 
gostaria de ter aco mpanhado a evo lução desta. mas ela ped iu transferência e foi 
embora. Hoje encontramos alunos desafiad ores e críticos, que é preciso nos 
atuaLi zar e estudar para fo rmarmos, desde agora, já. verclacle iros cidadãos, onde 
possam gritar, com garra. seus direitos. 

AUTOBIOGRAFIA 06- D. 4 anos e 6 meses. 
Lembro-me da forma rígida que a minha professora dava aulas. 
Minha primeira professora era muito tirana. Todos ficava m quietos na 
sala de aula. Ninguém falava nada contra ela, porque tú1hamos medo 
dela. 

Gostei do curso que escolh i. Poderia ser dife rente. mas tive que 
buscar estabelecer uma relação de equilíbrio entre o estudo e a busca 
da sobrevivência. Sendo assim. trabalhava c estudava ao mesmo 
tempo. Hoje faria diferente, buscaria de todas as fo rmas estudar mais. 

Meu primeiro dia como professora foi no dia 20 ele março de 1996, 
no C.A.I.C. - localizaclo na Vila Lorenzi. Cheguei na escola às 7 
horas e 30 minutos, isto antes elo horário previsto , então, caminhei por 
toda a esco la, para conhecer, pois era muito bonita e para mim vai ser 
sempre, mesmo não estando mais lá. Mas tudo bem. Conversei com 
alguns colegas a fim ele me integrar, o que não foi difícil. E o 
momento esperado por todos chegou, as crianças estavam todas no 
saguão, todas em fila, a Diretora apresentou-se clanclo as boas vindas. 
em seguida as turmas aco mpanhadas ele seus professores dirigiam-se 
para as salas de aula que ticavam no andar de cima do prédio -
Núcleo de Educação Infantil, como era chamado. Com os alunos já 
sentados co nversamos com eles fazendo as apresentações entre 
professores e alunos, professores sim, porque estávamos entre duas 
professoras na sala, porque o currículo era por disciplina, eu 
trabalhava com as disciplinas de Língua Portuguesa, Ensino Religioso 
e História. As demais disciplinas, exceto Ed ucação Física que tinha 
professores habilitados. O nome da colega era M. uma pessoa muito 
legal. Conversei com as crianças, perguntei o nome de cada um: R. 
eram dois, N. , A., M., D., L.D. , D., que eram irmãos, C., C. , A., /\.. , 
F., R., entre outros. Eles receberam um cartãozil1ho de boas vindas, 
lembro-me que era um palhacinho, as crianças adoraram. Coloquei 
para eles como seria o nosso trabalho durante o ano. Lembro-me 
ainda da ansiedade e curiosidade e curiosidade das crianças para com 
a escola que era nova, muito grande e oferecia praticamente tudo o 
que o aluno tem de diJ·eito e que possa fazer uso, porque ela se 
encontra dentro dos padrões de tecnologia e modernidade como 
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CICLO DE VIDA 

• INSTITUINTE 

Diversificação, Activismo -Questionamento- 17 anos. 
O que marca mais são os aspectos negativos. Na ocasião atuava na 

Supervisão, tinha como colega uma Diretora x. Eu era "pau para toda obra"; isto 
é, não dizia não para nada, fazia tudo e até com bastante vontade. Era vista por 
ela co mo dedicada, responsável, etc. Com o passar do tempo (acho eu), devido a 
ciúmes, inveja pelo nosso relacionamento, alguém resolveu fazer fofoca com a 
minha pessoa, em vez dela, procurar saber o que houve, não. simplesmente o 
fato passou a ser para mim aterrorizante. O que mais esta cena está muito 
presente e carrego comigo, não consigo superar; é o fato dela sair duma reunião 
(nessa altura já não era Supervisara, atuava como Professora) e apontou-me o 
dedo bem no meu nariz e disse num tom arrogante, "Vou me candidatar, aí tu 
me paga". Só que esse elemento de "bom" que era foi feito um "impeachment" 
de 30 professores, 29 não queriam mais ela na Esco la; e conseguimos. Foi para 
o meu ego, mas até hoje quando a vejo, volta o leiTor de novo. O dia que mais 
marcou, marca e marcan1, é o dia do meu ani versário. Neste dia eles (a lunos) 
mostram o que realmente sentem. Não são os presentes que ganho, mas o 
carinho, atenção, a alegria com que eles cantam o "Parabéns", o abraço , o 
so rriso. a alegria, isto é, muito importante e gratificante, faz com que cu busque 
no vas formas ele pensar a relação professor-aluno. Toelos os anos este elia é 
espe<.: ial. 

• INSTITUÍDO 
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Escola. Tenho muitas saudades da esco la, dos co legas, de tudo que lá 
existe. O CAIC para mim é muito importante, pois foi lá q ue inicie a 
minha vida protissional. Pedi transferência para outra escola, porque 
estava grávida e com o nascimento do bebê ticou mais difíc il pra eu 
continuar nessa escola, por ser muito longe. Mas a saudade da esco la 
sempre vai existir. Coisa de primeiro amor sabe como é ! Primeira 
Escola - Primeiro amor! Um dia na escola que me marcou foi na 
Quinta-Feira Santa com a celebração que a esco la realizou, o que me 
marcou foi o fa to de perceber que a escola contou com a participação 
de muitas pessoas da comunidade escolar, bem como com os pais, 
professores, alunos, direção e funcionários da escola. A celebração se 
realizou com a presença da Irmã do Santuário de Schoenstatt. Foi um 
trabalho muito proveitoso e bonito. 

Estabilização, consolidação de um repertório pedagógico - 4 
anos e 6 meses. 

Ao chegar na esco la, onde hoje trabalho e atuo como professora, 
tudo diferente. Ao ambiente, as normas da esco la, o sistema ele 
trabalho e os próprios colegas. Mas tuelo bem, lá se vão dois anos que 
aqui eu trabalho e como tudo na viela passa, consegui superar alguns 
problemas e/ou obstáculos que aqui encontrei. Hoje posso elizer que 
consegui entrar no ritmo e sistema de trabalho da escola e dos meus 
co legas no dia-a-elia. Nesses 4 anos já posso apontar o meu co lega 
pro [essor, não só como co lega, mas como uma grande amiga e a<.:i ma 
de tuelo um ser humano. Porque com ela eu se i que posso <.:o ntar para 
o que der e vier. 
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AUTOBIOGRAFIA 09- G.- 6 anos e 2 meses 

E difíc il falar sobre um aluno inesquecíve l. E mais fác il falar so bre vários 
a lunos inesquecíve is. Em função ele milagres de a lunos que passam por nós. 
diferentes experiências c motivos tornam alguns mais marcantes. É muito rica a 
re lação em sala de aula e fora dela. Muitas coisas incríveis e inesperadas 
aco ntecem. Tanto experiências positivas como negati vas. muitas vezes nos 
pegam de surpresa. O il1tenso relacionamento humano com alunos é muito 
cnriquecedor. Falar na palavra inesquec ível é, sem dú vida. falar em afe ti vidade. 
O pensamento é rác il de esquecer, mas o sentime nto não. Mome ntos de 
demonstração ele afe ti viclacle e carinho se mpre são marcantes. Assim. podemos 
exemplificar com alguns fato s. experiências que tornaram alguns alunos 
inesquecíve is. 11. primeira lembrança que me vem aco nteceu após a formatura de 
uma turma de 8" série. Com toda a simplicidade e grandeza o aluno me apertou 
a mão e disse: "Muito obrigado por tudo professor". A vivência daquele 
momento foi tão gratiticante, que se to rnou inesquecível. Outra experiência 
marcante foi uma especial, inesperada e surpreendente manifestação de carinho 
ele uma aluna, que também a tornou inesquecível. De uma re lação hostil , 
conllitan te e agressiva em sala ele aula, surgiu uma amizade com um aluno. 
Hoje. diferente de outros alunos que passaram. ele me cumprimenta ele longe na 
rua. por si próprio demonstrando uma lembrança positiva ele que é possíve l 
superar diferenças. Quando ainda no estágio, antes de me formar, no dia elo 
professor, uma aluna me presenteo u co m um cartão e um bombom. Um fato 
comum. que acontece todos os anos, mas foi tão inesperado e espontâneo seu 
gesto que tamhém a tornou inesquecível. embora tantos anos passados. Muitas 
co isas aconteceram nesse sentido. Existem outros alunos inesquecíve is e alguns 
se to rnarão. "O sol ainda não chego u e o relógio a pouco despertou ... ". Um dia 
na Esco la co meça bem antes ela chegada na Escola. O dia vai acontecer. 
teoricamente. em runção de um planejamento realizado com antecedência. O 
bom de tudo é que este dia na Escola acontece. geralmente, bem diferente elo 
que foi planejado. Na grande maioria das vezes melhor. As surpresas e 
novidades campeiam neste dia. que nunca se torna rotina, é sempre um di fe rente 
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AUTOBIOGRAFIA 10- M.H.- 13 anos 
Durante todo o meu processo escolar, posso dizer que tenho boas 

lembranças de todos os professores. No 1° grau, sem dú vida, a que 
mais se destaca é a minha professora alfabetizadora, lembro 
nitidamente de seu rosto, sua voz, seu sotTiso e seus olhos (sempre 
muito pintados). Eu a adorava. No 2° grau, os que mais se destacam 
são os professores (homens) , lembro-me de vários, principalmente os 
de personalidade forte, que explicavam a matéria e cobra vam muito 
nas provas. 

Na universidade foram poucos os que se destacaram, mas quando 
isto aco nteceu, certamente foi por sua responsabilidade c amizade 
com o aluno , assim como pelo conhec imento e dinamismo. Dentro de 
todo esse contexto, creio que não haja apenas um professo r 
inesquecíve l. mas vários. e todos eles. sem dü vida. co ntribuíram 
muito na minha formação como indivíduo e como futuro pro fessor. 

Não foi um dia, mas um fato que se tornou inesquecível após treze 
anos de Magistério. Neste ano estamos em ritmo de Co pa do Mundo. 
Desde o iníc io trabalhei (em Educação Artística) esse assunto . da 4" 
série até o 2° grau. A técnica do cartaz realizada como 2° grau fo i ele 
exce lente resultado. Dezenas de cartazes pelos corredores da Escola e 
alguns por solicitação da 6" DE fo ram passar lá também. Co m as 5" e 
6" séries fize mos algo seme lhante. Todos os alunos deveriam 
expressar o movimento do corpo . algo difíc il, mas de ótimo resultado 
devido ao entusiasmo dos alunos ao rclembrarcm as jogadas de 
futebo l. "Vou desenhar a jogada do Ronaldinho, do Bcbcto" . "As 
defesas elo Tafa rel". etc. Eu, como pro ressora tiquei muito fe li z com 
os resultados. Bendito futebol. Vou co ntinuar nessa ! Na 4" série 
"Vamos fazer uns bonecos com rolinhos ele papel. mas não como 
estacas. Vamos dobrar as pernas e braços. curvar o corpo c dar 
movimento como nas jogadas de rutcbol". As crianças vibraram, 
dobraram os rolinhas dando movime ntos perfeitos. Co locaram palitos 
dentro elos bonecos e cravaram no chão elo pátio. Demarcaram o 
campo e lá estava o Lime. O problema é que todos queriam fazer 
jogadores do Brasil. foram se apossando dos nomes, co locando 
números nos jogadores. Os inconso láveis que não queriam ser elo 
outro time fazi am os bandeirinhas, o juiz e torcedores. Até os alunos 
"difíceis" terminaram por aderir. Fizeram goleiras e bandeirinhas para 
os torcedores. Havia passado duas horas aula e és jogadores estavam 
lá. com todo o tipo ele jogadas. Alguns caídos. com as mãos nos 
joe lhos ou na cabeça. Os go leiros fazendo defesas incríveis 1 Pena que 
não tempo para vestir os jogadores. mas o que interessava eram os 
momentos elo corpo . uma das co isas mais di fíce is ela criança expressar 
no desenho . Os detalhes fica riam para depois. Chegou a hora da aula 
ele Ciências e as crianças estariam fe lizes brincando. Não queriam 
reentrar na sala, nem desmanchar aquele cenário, c ne m deixar os 
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do outro. Nestes poucos anos de Magistério fo ram muitos colegas professores. 
A grande maioria professoras. Desde o início do trabalho, sempre encontrei 
ótimos co legas. Talvez não muito comum, mas foram mais de 100 colegas 
nestes anos, com um con vívio gratifica nte. Passei por três Escolas, e, em todas 
elas, encontrei colegas amigos, companheiros, colaboradores, críticos, 
simpáticos e tantos outros adjetivos que tão bem lhes carac terizam. O ambiente 
de co nvívio partilhado por ótimos co legas, torna o trabalho eficiente. mais 
dinâmico e agrad<íve l. Um co lega especial? Sim . todos ' Digo que tive e 
continuo com o privilégio de contar com colegas especiais. aos quais agradeço 
pela ami zade, convívio e colaboração nestes anos. Este tema nos proporciona 
uma ótima re llexão sobre algo tão próx imo e ligado a nós no cotidiano. que é 
nosso colega de trabalho, que às vezes passa sem a devida atenção. É bom 
expressar para os colegas nosso ponto de vista, como uma crítica co nstrutiva. A 
retlexão so bre nós e sobre quem nos cerca é fundamental no Magistério . 
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bonecos sozinhos. Havia aula de Educação Física e. embora 
estivéssemos no centro do pátio, uma bolada de vôlei faria um grande 
estrago . Para as crianças seria uma tragédia. Resultado: a professora 
ele Ciê ncias entrou na brincadeira. Perguntei a ela se era possível falar 
sobre articulação elo corpo, elasticidade. fratura. lesões, co ntusões ou 
tal vez cuidados no momento do jogo. Não sei do que a professora de 
Ciências fa lou. mas ele longe parec iam todos entusiasmados. No outro 
clia alguns alunos tornaram a levar os jogadores para a escola. Desta 
vez estavam vestidos com uniformes e até bandeirinhas. Pena que a 
Copa vai terminar, se não as aulas poderiam co ntinuar sendo uma 
festa! Querem outra? Já estamos no final da Co pa e o entusiasmo 
cresce. Eu como professora, estou aproveitando muito. Desta vez é 
com a 6" série. "Vamos pensar num adereço para a torcida". Não pode 
ser dispendioso, pois uma de minhas esco las l1ca numa das vilas mais 
carentes de Santa Maria (onde a maioria não está lá para estudar e os 
professores enfrentam um duro jogo ele forças de quem não quer 
aula . . .. mas deixa pra lá. De repente surge uma luz .. . Vamos pensar 
no material pra realizar o trabalho: fitas. cordões, papeis nas cores 
nacionais, nem pensar. Nas outras escolas a maioria não leva materiaL 
imaginem numa esco la paupérrima co mo esta i A pro fessora tem ele 
bancar se quiser amenizar as dificuldades c o material mais em co nta 
fo i linhas ele crochê. "Vamo s confecc ionar tramas para pulseira ou 
co leira nas cores elo Brasil" . Três metros ele fio amarelo e três metros 
ele fio verde para cada aluno. Com cinco reais havia material para 
todos. Na medida em que os alunos foram tramando fo i aumentando o 
entusiasmo e a criatividade. Os cursos que eu havia rece bido como 
professora no SENAC sempre me a judam nessas ocasiões. Nesse tipo 
de ativiclaclc se demonstra e o aluno exec uta. Sempre elevemos 
incenti var para que o aluno vá além elo que o professo r realiza. E a 
criatividade foi surgindo naquelas pulseirinhas hippies. Verde nas 
bordas, amare lo no centro . Inverticlo, altcrnaclo . vazado. fec hado e até 
acessó rios já estavam imaginando colocar: madeirinhas co m bandeira 
pintada, contas. metais, latinhas, etc. Os novelos foram dese nrolando . 
mas havia linha para todos. Alguns alunos fi zeram várias peças c ele 
vários mode los. Desde a 4" série se interessou até o 2° grau. que 
também havia realizado a técnica. Na escola mais difíc il ele se 
trabalhar essa atividade foi um sucesso. Até os professores que eram 
acostumados com provocações e dcsat1os fo ram presenteados co m 
uma pulseirinha. Disse um dos alunos mais agressivos ela sala ele aula: 
"Dar pra pro fessora. não é ser pu xa-saco. Nessa hora semo todos 
parceiros. professora?", "Pois é". Obrigada velho lutado r Zagallo. 
Obrigada jove ns atletas. Obrigada a todos os que trabalham pelo 
esporte, sem esquecer o sentimento naciona l. Se outros fa tos 
mexessem assim com nossos corações. educar não seria uma tarefa 
tão difíc il como tem sido nos últimos tempos. Neste domingo . 12 ele 
jull10, Brasil e França disputam a última partida. É o Brasil rumo ao 
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penta. Estaremos todos cantando o Hino Nacional c por que não 
cantar este hino inspirado no 14 de juU10? "Mês enfants de la Patrie: 
Le jour de gloire es t arrivée ... Avant Brésil ! Domingo, 12 de julho. E 
a grande nu vem negra pairou tam bém so bre o nosso futebol. Vamos 
professora! É necessário motivar!" É difíci l destacar um colega entre 
centenas, cuja atuação é restrita a profissional. Porém uma pro fesso ra 
que havia sido minha co lega, cuja relação seria igual a de lamas 
outras se tornou inesquec ível pela sua atuação w mo direto ra. Ela foi 
convidada a assumir uma escola (onde eu também trabalhava) que se 
encontrava em situação de reorganização após a desorganização 
causada pelo autoritarismo da penúltima direção. Os contl itos haviam 
se transformado em agressivid ade entre os professores com processos 
na justiça, depredação da escola, insubordinação de alunos, etc. Uma 
nova direção fo i eleita cuja atuação se desgastou apenas e m 
reorganizar e voltar à normalidade. Nova eleição e ninguém teve 
coragem de se candidatar e nem a última diretora quis reassumir. Foi 
então que "aterrissou uma diretora de pára-quedas" , isto é, mand ada 
pela SMED. A primeira reação dos professores foi de desconfiança, 
mas a nova dire tora foi muito sensata, tratou de reorganizar as coisas 
com muito tato, "arregaçou as mangas" e não desanimou frente às 
desconfianças que ali pairavam. Diziam algumas vezes de fo ra "Ela 
está sendo muito democrática, mas cuidado que ela está fazendo isso 
só para se eleger. Depois que ela for eleita, vai se revelar. . . " No va 
época de eleição e ninguém se apresentou com vocação para dire tor. 
Então a direção "d irecionada pela SMED" foi legitimamente eleita. O 
resultado satisfez a maioria. A escola se recuperou e nunca esteve tão 
bem estruturada em todos os sentidos. Os professores podem até 
pensar di fe rente, mas todos lutam pe lo melhor resultado junto aos 
alunos e comunidade. O co leguismo está sempre presente. Para 
finali zar acrescento que além ela melhoria no ambie nte de trabalho, rui 
bene ficiada por reco nhecer que a pessoa ou o ser humano tem de ntro 
ele si uma força maior, capaz de superar todos os fatores negativos por 
pior que sejam. É difícil esquecer alguém que proporciona um grande 
bene fíci o social. Se a maioria dos diretores (administradores) fossem 
tão corajosos e perseverantes a Educação seria mais valorizada e iria 
contribuir decisivamente para uma melhor administração do nosso 
país. O aluno inesquecível roi aquele que se so bressaiu de todos por 
ser nota 10 em todas as matérias. Em um bimestre em que o aluno 
conseguiu apenas 9 em Ensino Religioso, conforme fiquei sabendo, 
ele teve muitos questionamentos e discutiu avaliação com a 
professora ele Ensino Religioso . Até aí tudo bem, alguns professo res 
afirmaram que esse aluno tinha um alto QI, outros diziam que d e só 
tinha a nota 10 como norma, por pura vaidade. O problema surg iu 
quando ele vo luntariamente escreveu vários roteiros para as peças de 
teatro c todos os integrantes do grupo ele T. acharam impossível 
representar pela fa lta de corrl_l)reensão ela ló.e. ica do ro teiro. Isso veio 
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Estabilização e Consolidação de um repertório pedagógico - 6 anos e 2 
meses. 

Meu primeiro dia de au la oco rreu em uma noite de março de 1994. em uma 
Escola Municipal de Caçapava elo Sul. A expectativa era muito boa. pois recém 
concursado era meu primeiro emprego oficial. e também pela oportunidade ele 
praticar toda a teoria aprendida durante anos ele curso. 1\ receptividade na 
Escola foi ótima. onde me senti bastante à vontade. como se na presença ele 
ve lhos amigos. Os preparativos foram completos. com a eficiente ajuda da 
Coorclenaclora/S upcrviso ra do Currículo por Disciplina. Estava em uma cidade 
estranha, esco la também desconhecida e alunos que co nheceria pela primeira 
vez na primeira aula. Entrei na sala junto com a Coorclcnaclora, que me 
apresentou à turma c me deixou à vontade para iniciar o trabalho. Lembro-me 
que a surpresa dos alunos. ao conhecer um professor di fere nte, se expressava 
pelo si lêncio e atenção enquanto falava ele meus antecedentes c ela feliz 
oportunidade ele trabalhar junto com eles naquele ano. Procurei um diálogo 
amistoso para deixá-los à vontade, identificando-os pelos nomes ela lista de 
chamada. ExpLiquei a forma ele trabalho , em resumo, os conteúdos a serem 
estudados. Em função ela falta ele experiência e ela preocupação com a 
recuperação ele aulas atrasadas. iniciei com conteúdos novos. Os alunos, maioria 
adultos e alguns adolescentes, ainda em função da pouca intimidade, 
questionaram pouco e mantiveram-se na defensiva durante aquela primeira aula. 
Em resumo foi uma experiência muito boa. principalmente pelas amizades que 
surgiram naquela turma. É interessante e curioso destacar que, naq uela turma 
tive a oportunidade ele lecionar para um elos vereadores ela cidade: muito 
interessado e qucstionaclor, demonstrava dedicação aos estudos. Sentia a 
necessidade ele se aperreiçoar c crescer estudando. Não lembro, hoje, se tive 
mais aulas naquela noite. pois lcc ionavapara outra turma do noturno. É muito 

264 

comprovar que o aluno D. tinha um modo de pensar e se expressar 
diferente dos demais e isso dificultava seu relacio namento com os 
demais. pois ele permanecia calado e demonstrava um certo 
desinteresse com a sua imagem. isto é. capacidade de se mostrar 
atraente ao sexo oposto. O que também chamava a atenção é que este 
aluno tinha uma irmão que era o seu oposto: sociável, integrada com a 
sua turma (co nversava demais em aula) c. totalmente desinteressada 
pelos trabalhos de aula. Uma vez conversa ndo com uma amiga dessa 
aluna fiquei sabendo que segundo a conclusão das próprias amigas. 
talvez esses contrastes extremos entre dois irmãos. fosse causado. 
principalmente. pelo fato de terem sido sempre comparados. chegando 
então (na adolescência) a um grau extremo de diferenciação entre dois 
irmãos com a mesma carga getica. mesma famflia . mesma situação 
social etc. Seria a rorma de tratamento que dilcrenciou-os tanto? Esse 
aluno se tornou inesquecível para mim. por ser uma espécie de 
incógnita que cu gostm·ia de ter decifrado. Conforme e le me disse 
certa vez. ele pretende seguir carreira em Psico logia ou Medicina. 
Nesses campos certamente sempre vou procurar seu nome. mo vida 
pela curiosidade de ver como será sua atuação como prorissional. 

Diversificação, Activismo-Questionamento -13 anos 

Procuro sempre criar as mais variadas estratégias ele aprendizagem 
com os meus alunos. Não percebo a minha disc iplina como um espaço 
a ser preenchido no currículo , mas sim como um disciplina que 
preencherá ele alegria c felicidade a viela ele cada um. Trabalhar com 
as Artes. não envo lve somente o corpo elo aluno. mas sim também a 
sua alma. Me sinto também assim: Corpo c /\!ma, envo lvidos no 
desafio ele ensinar as crianças e jovens serem mais sensíveis. mais 
so lidários e mais humanos. 
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importante recordar o primeiro dia, quando comparamos co m nossas aulas ele 
hoje, e, podemos afirm ar que a primeira aula foi bem diferente, que melhoramos 
muito e que, certamente nossas próximas aulas serão cada vez melhores, em 
direção a um ideal de perfeição no Magistério, que, de vez em quando 
atingimos e, de vez em sempre, buscamos. 

É interessante e importante observar estes aspectos, porque, se em um 
momento nos sentimos desestimulados, em uma ro tina. estressaclos em função 
ele uma turma, numa fração de segundos um simples gesto de um aluno é capaz 
de apagar tudo isso e nos colocar em um alto astral. São capazes ele demonstrar 
seu reco nhec imento. seu carinho e agradecimento. O carinho elos alunos é a 
maior gratificação que podemos receber. 

Para entender melhor é bom comparar o Magistério com outras profissões. O 
dia de quem trabalha em cima ele um computador, por exemplo, pode se tornar 
rotina. No caso do Magistério, onde predomina o contato com dezenas de 
pessoas por dia. se ndo que cada uma é um universo de diversidade, é impossível 
haver rotina. É muito bom viajar para a Esco la co m vontade de chegar e 
encontrar as pessoas que farão parte do nosso cotidiano. Chego na Escola 
sempre na expectativa das surpresas que acontecerão. Um dia na Escola é 
sempre uma nova lição. para os alunos e também pra os professores. O 
aprendizado é constante. É um dia para ser vivido. Um dia na Escola, como na 
vida, é um dia que não poderá se repetir. É precioso . 

• INSTITUÍDO 

265 



CATEGORIAS 

LEMBRANÇAS DA ESCOLA 

PRÁTICA DOCENTE 

CICLO DE VIDA 

266 

AUTOBIOGRAFIA 13- L. 3 anos e 3 meses 
A primeira lembrança é da professora que me alfabetizo u. Lembro sua fisionomia, seu nome, seu zelo pela disciplina e organização. Era rígida, mas 

justa. Boa professora. A lembrança clara talvez pelo fato de ser a primeira e que cumpriu um dever importante ensinando-nos a ler e escrever. Não sei 
dizer o quanto seu trabalho influenciou em minha maneira de redigir: procuro antes escrever legível do que rápido , isto é, quando não tenho pressa em 
escrever, busco redigir com boa letra. No primeiro grau este é o destaque da professora que marcou positivamente. Já no segundo grau, o destaque foi o 
professo r de Química e Física. Independente de minha afinidade por estas disciplinas, o professor se destaca por si só . Uma característica marcante era 
seu bom humor. Apresentava sempre boa disposição. contava piadas em aula, sem que isso prejudicasse o ensino. talvez o contn1rio. Havia, ainda que 
poucos alunos que não apreciavam esta postura do professor (só quem agrada todos é o dinheiro!!). Além do bom domúüo de conteúdo e de tudo que 
ensinou e que utilizo até hoje. o mais importante era a ami zade que expressava com todos os alunos: dentro da sala e fora da esco la. Até hoje conserva 
os laços de amizade com seus ex-alunos. A lembrança dele para nós é sempre agradável. Este roi o melhor professor, que ensinou a melhor lição : 1\ 
AMIZADE. na prática! Com o exemplo! Sempre aprendemos com os proJessores, "BONS" ou "NÃO TÃO BONS". Os que não foram tão bons. são 
uma relerência para nós hoje, ele como "NÃO SER". No primeiro grau o destaque para a professora de Matemática. Até hoje não sei se ela era exige nte 
demais, ou se eu tinha dificuldades demais. Fato é que, grande parte da turma ficou em recuperação terapêutica. Hoje, podemos até rir daqueles dias, 
mas. a perspectiva de ser reprovada naquele ano em função da Matemática. me deixou vários dias em PÂNICO. Talvez eu tivesse um conceito negativo 
exagerado so bre o significado ela reprovação, ou talvez um conce ito da época, assimilado. Naquele ano fui APROVADA, mas a lembrança daqueles 
dias de agonia ficou mais forte na memória. Não posso julgá-la como má professora. talvez pudesse ter aHviado um pouco minha angústia com outra 
postu ra. No segundo grau tive o "privilégio" de ser aluna de uma professora de Português que tinha prazer de deixar todos os alunos em recuperação 
terapêutica. Naquele ano somente um aluno não ficou (que não era eu). Repetiu-se aquela agonia do primeiro grau. A perspectiva de reprovação 
rondava toda a turma, embora já não houvesse aquela mesma preocupação de aluno primário. Não fui reprovada "por pouco", mas novamente ficou 
gravado na lembrança aqueles dias e a professora. Na minha compreensão a professo ra usava o co nteúdo para exercer poder, expressar domínio e 
superioridade. Ensinou-me como "NÃO DEVEMOS SER". 
Nesta minha trajetória co mo Educadora, encontre vários tipos de alunos, uns inteligentes c cri ati vos. outros com bastante dificuldade. alguns mais ou 
menos. Mas aquele que me marcou mais foi um menino da 8" série, no ano de 1986. Ele era o tipo de aluno que só se mani fes tava quando era 
solicitado , c se limitava a dizer sim. não . Às vezes para responder acenava com a cabeça de tão tímido que era. Eu procurava fazê-lo participar, porque 
sabia que essa timidez seria muito ruim para ele no decorrer de sua vida. Em um questionár io perguntei a todos o que gostariam de cursar. ele me 
respondeu que gostaria de ingressar no Seminário. Ao ler sua resposta pensei. pobre menino , como vai ser Padre se tem vergonha de fal ar. Qual minha 
surpresa quando em dezembro do ano passado recebi um convite para a sua Ordenação Sacerdotal. Não pude ir à Ordenação, mas assisti sua I" Missa. 
na qual chorei de emoção ao ver aquele menino túnido ce lebrar uma missa tão linda. 
Entrada, Tacteamento - 3 anos e 3 meses. 

O início da minha carreira docente foi um misto de provações e desafio s. Considero um elos momentos mais significativos da carreira do prolessor o 
período que corresponde ao primeiro c ao terceiro ano de experiência prolissional, por se constituir num momento decisivo , marcante e onde a relação 
teo ria e prática é posta em questão. Você tem que buscar toda a força e coragem para lembrar elos co nhecimentos recebidos durante o processo ele 
formação e ir construindo respostas para as questões fundamentais elo processo de ensinar- aprender. Mas o que é fundamental neste período? É a 
persistência, a coragem em construir caminhos abertos ao conhec imento , é o carinho dos alunos. é o apoio dos colegas e principa lmente a resistência 
em parar ele procurar um culpado para as coisas que não estão indo bem na sua sala de aula. Não existem culpados, mas sim seres humanos que 
necessitam estabelecer uma relação de solidariedade e cumplicidade fundamentando o alo de ensinar e aprender. 
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