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Eixo temático: Desenvolvimento Profissional e Formação Docente 

 

Resumo: O presente estudo está vinculado ao Grupo de Pesquisa ELOS, do Programa de Pós-

Graduação em Educação (PPGE), da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). O 

objetivo é compreender como as rodas dialógicas e os registros autobiográficos de 

acadêmicos podem contribuir com a formação inicial a partir das “as amarras”, “os nós” e os 

desafios do constituir-se “Ser Docente” para a construção da autonomia. Adotou-se o aporte 

metodológico das Pesquisas Narrativas (JOSSO, 2010) a partir da escuta e do olhar sensível 

com o cotidiano (CERTEAU, 1998), em uma turma de graduação, do quinto período de em 

Pedagogia, na disciplina de “Alfabetização”, no interior do estado do Pará, na região 

amazônica. As contextualizações e problematizações das rodas dialógicas e dos registros 

autobiográficos foram os conceitos principais da disciplina ministrada como: o conceito de 

autonomia (PIAGET, 1977); os métodos de alfabetização; os indicadores de qualidade nos 

anos três primeiros anos do ensino fundamental (período de alfabetização); os dados do 

analfabetismo funcional; o enfrentamento do fracasso escolar (FERNÀNDEZ, 2001a, 2001b, 

1994, 1991); e a reflexão crítica da obra “Pedagogia da Autonomia” (FREIRE, 2000) frente 

ao constituir-se ser docente. Observou-se que, por meio do movimento da abordagem 

narrativa, os estudantes ressignificaram a sua trajetória de vida pessoal, escolar e  profissional, 

a partir do seu próprio processo educativo.  Conclui-se que ao criarmos espaços acadêmicos 

para repensarmos os saberes e os fazeres docentes visando o protagonismo possibilitamos a 

construção do conhecimento. Ao ressignificar a práxis docente, a partir dos marcos históricos-

sociais e culturais e da memória individual e coletiva, podemos rever as formas como fomos 

produzidos enquanto educandos e o quanto as nossas concepções da identidade docente está 

relacionada a um ideal de reprodução do que está posto.  Constituir-se ser docente é antes de 

tudo uma busca por desatar os nós das amarras incutidos na trama do “espaçotempo” sofrido, 

vivido e produzido em prol de uma pedagogia para a autonomia. 
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1 Introdução 

 

A escolha de uma profissão inicia muito antes do que imaginamos. De certa forma, a 

nossa cultura para o consumo nos produz para o futuro. Isto quer dizer que cotidianamente 

vivemos o presente projetando o futuro a partir de nossas escolhas e ações, principalmente 

naquilo que se refere a um futuro profissional promissor.  Desde o nosso nascimento e as 

nossas primeiras concepções de mundo somos desafiados a representar as funções sociais já 

estabelecidas ao longo da História e da cultura a qual estamos imersos. Por meio das 

                                                             
1 Mestre em Educação e Doutoranda em Educação. UFSM. vivi.mvferraz@gmail.com. 
2 Especialista em Gestão Educacional e Mestranda em Educação. UFSM/UNIPAMPA. cadiamorosetti@gmail.com. 
3 Doutora em Educação e Orientadora do Grupo de Pesquisa ELOS. UFSM. rcsarturi@gmail.com 



 

brincadeiras individuais e grupais vamos ocupando o imaginário e o simbólico partir de um 

status econômico e de gênero das profissões. Ao brincar reproduzimos as profissões que nos 

cerca seja na área da saúde, do campo, humanas, como a docência, ou nas áreas de serviços 

em gerais. Mas, logo apreendemos que existem profissões de maior e de menor valia 

mensuradas pelo poder aquisitivo que propiciam. O que desde cedo causa um efeito de 

ansiedade nos jovens que estão prestes a ingressarem ao Ensino Superior. Afinal, são 

múltiplos fatores que interferem nesta decisão como, questões financeiras, questões pessoais, 

questões impositivas familiares e, até mesmo, questões culturais a partir da divisão sexual do 

trabalho.  

Diante deste cenário encontramos uma pesquisa que revela dados preocupantes no que 

tange a escolha profissional no campo da docência. O Mapa do Ensino Superior no Brasil, 

produzido pelo Sindicato das Mantenedoras de Ensino Superior (Semesp), em 2016, mostra 

maior concentração no bacharelado e diminuição nos cursos de licenciatura. De 2010 a 2016 

houve uma queda de 10% nas matrículas dos cursos de licenciaturas e diminuiu o número de 

concluintes: 7,6%. A pesquisa ainda revela algo abordado por alguns teóricos da área e que 

reflete na qualidade da educação e na expectativa da formação docente: “É um problema 

muito grave, porque hoje os alunos que optam pelas licenciaturas escolhem seus cursos por 

preço e não por vocação”, alerta o diretor executivo do Semesp, Rodrigo Capelato.
4
 

O Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (Inep) também divulgaram dados do “Censo da Educação 

Superior” (BRASIL, 2016). Foi divulgado que: “Em 2016, 34.366 cursos de graduação foram 

ofertados em 2.407 instituições de educação superior (IES) no Brasil para um total de 

8.052.254 estudantes matriculados”. Dentre os números apresentados há um maior percentual 

de matrículas nos cursos de bacharelado. O que pode ser comprovado entre 2006 a 2016:                       

“69% bacharelado, 19% licenciatura e 12% em cursos tecnológicos. Nos últimos 10 anos o 

número de alunos em licenciaturas cresceu apenas 43,5%; o número de alunos de bacharelado 

quase dobrou e nos cursos tecnológicos o aumento foi de quase 150%.” (INEP, 2017a, p.22). 

Infelizmente, tanto as matrículas quanto as desistência não são favoráveis para a docência. 

Além disso, “Das matrículas nos cursos de licenciatura registradas em 2016, 38,1% estão em 

instituições públicas e 61,9% estão em IES privadas”. Um fato que pode ter relação com a 

desistência, já que dificuldades financeiras interferem e a expectativa de ascensão social. Há 

também o preconceito disseminado pela divisão sexual do trabalho fomentado pelo 
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patriarcado: “71,7% das matrículas em cursos de licenciatura são do sexo feminino, enquanto 

28,9% são do sexo masculino” (INEP, 2017b, p. 8). Diante do exposto pela perspectiva do 

desafio da escolha profissional e da formação acadêmica em licenciaturas, principalmente, a 

licenciatura em pedagogia desenvolveu-se as seguintes questões de pesquisa: Como 

constituir-se ser docente na formação inicial diante das tramas pessoais e profissionais? E 

como a narrativa da trajetória de vida pessoal, escolar e profissional pode contribuir com a 

Pedagogia da Autonomia em prol da alfabetização e do enfrentamento do fracasso escolar? 

 

2 Metodologia 

 

Uma trilha a ser percorrida para compreender o fenômeno do constituir-se ser docente 

na formação inicial é o que Fernández (1991) nomeou como “Saber do aluno”. Saber no 

sentido de conhecer. Conhecer-se e conhecer o outro pelo movimento de estar junto. As 

narrativas das histórias de vida são uma das melhores formas conhecer o outro e construir a 

trama da aprendizagem coletiva e colaborativa. É um lugar de autoria. Diante desta 

perspectiva o Grupo de Pesquisa ELOS, do Programa de Pós-Graduação em Educação 

(PPGE), da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) desenvolveu o seguinte objetivo: 

compreender como as rodas dialógicas e os registros autobiográficos de acadêmicos podem 

contribuir com a formação inicial a partir das “as amarras”, “os nós” e os desafios do 

constituir-se “Ser Docente” para a construção da autonomia. O estudo apresenta um caráter de 

abordagem qualitativa. Yin (2016, p. 7) explica as cinco características deste tipo de pesquisa: 

 

1 Estudar o significado da vida das pessoas nas condições reais; 2. Representar as 

opiniões e perspectivas das pessoas (rotuladas neste livro como os participantes) de 

um estudo; 3. Abranger as condições contextuais em que as pessoas vivem; 4. 

Contribuir com revelações sobre conceitos existentes ou emergentes que podem 
ajudar a explicar o comportamento no social humano; e 5. Esforçar-se para usar 

múltiplas fontes de evidência em vez de se basear em uma única fonte. 

 

As cinco características das pesquisas qualitativas e o desejo de implementar no curso 

de pedagogia a formação permanente é que justificam a escolha pelas pesquisas narrativas. As 

pesquisas narrativas diante do desafio da formação do ser docente oportuniza a 

(auto)formação e a (auto)transformação. É um percurso construído de forma individual e 

coletivo pelas relações interpessoais em diálogos com os teóricos em estudo. A busca transita 

pela práxis de interpretar o lugar da experiência, do vivido, do dito, do silenciado, assim 

como, da formação do sujeito aprendente-ensinante. Assim, permite um encontro amoroso 

entre a autoria e a autonomia, pelo viés da trama da vida pessoal, escolar, acadêmica e 

profissional. Josso (2010, p. 33) esclarece que: 

 



 

A originalidade da metodologia da pesquisa-formação em história de vida diz 

respeito, em primeiro lugar à nossa constante preocupação com que os autores de 

narrativas consigam produzir conhecimentos que tenham sentido para eles e que eles 

próprios se inscrevam num projeto de conhecimento que os institua como sujeitos.  

 

Os processos de formação docente percorrem o campo do vivido, da experiência e dos 

sentidos. A experiência é uma categoria que não se aplica ao conhecimento do outro, mas ao 

conhecimento de si. Por ter um caráter individual e particular é compreendida como subjetiva. 

Os sujeitos até podem vivenciar fatos e acontecimentos iguais, mas a forma de sentir, 

interpretar, incorporar e assimilar é única. Neste prisma que entendemos o conhecimento 

advindo de uma experiência como algo que (auto)transforma a nossa própria existência.  E o 

cenário onde o conhecimento acontece é o cotidiano. Então, um dos instrumentos utilizados é 

a pesquisa narrativa a partir da escuta e do olhar sensível com o cotidiano (CERTEAU, 1998), 

em uma turma de graduação, no quinto período de Pedagogia, na disciplina de 

“Alfabetização” no interior do estado do Pará, na região amazônica/BR. Serão expostas 

algumas narrativas de dez acadêmicos que assinaram o termo de consentimento para a 

participação e publicação da pesquisa. Os instrumentos foram: as rodas dialógicas 

problematizadoras (Autonomia, alfabetização, analfabetismo funcional e enfrentamento do 

fracasso escolar); os registros autobiográficos e a análise individual (narrativas escritas) e 

coletiva (narrativas orais nas rodas) com aporte na interpretação hermenêutica. 

Correlacionamos “os nós”, “as amarras” e o constituir-se “Ser Docente” na formação inicial 

pautada pela “Pedagogia da Autonomia” (FREIRE, 2000).  

 

3. Marco teórico: um encontro amoroso sobre a autonomia 

 

Autonomia, um conceito valioso na formação humana que foi abordado por múltiplos 

teóricos da Filosofia, da Sociologia, da Neurociência, da Psicopedagogia e da Educação, 

ainda nos move a torná-la corpórea em nossas práxis docentes, seja na educação básica ou no 

ensino superior. Aqui se faz a escolha pela expressão “corpórea” de forma proposital como 

um ponto de encontro entre as obras de três autores relevantes que corporificam o conceito da 

Autonomia como uma práxis (agir pensando e pensar agindo) e uma forma de intervenção no 

mundo. O corpo humano é um lugar de práxis, de aprendizagem permanente formado por 

seus binômios indissociáveis: físico/psíquico, motor/sensível, vivido/rememorado. Nele cabe 

o lugar do (re)conhecimento, da subjetividade, da reflexão-ação-reflexão e do constituir-se.  

Alícia Fernández é uma referência na Psicopedagogia, uma área do conhecimento que 

estuda a construção do sujeito autor ou sujeito aprendente-ensinante, os processos de 

aprendizagem e o fracasso escolar. A autora explica que o corpo é o grande mediador dos 



 

processos de aprendizagem, uma vez que o aprender está associado ao sensível, ao prazer, 

sendo este um interlocutor comunicativo das nossas interações com aquilo que desejamos 

conhecer (FERNÁNDEZ, 1991). E a partir deste prisma do sujeito desejante, Fernández 

(2001a) postula que o termo “sujeito autor” nasce a partir do sujeito epistêmico de Piaget e ao 

sujeito desejante de Freud. O sujeito da Psicopedagogia se constrói a partir de duas práxis 

indissociáveis ensinagem-aprendizagem. Assim, o sujeito autor é o sujeito ensinante-

aprendente que corporificou a autoria do pensamento como uma forma legítima de construir 

conhecimento. O conhecimento só se faz pelo confronto e pela diferenciação do pensamento 

do outro. “Um sujeito constitui-se como autor (processo que é contínuo, nunca acabado e 

iniciado inclusive antes do nascimento) a partir da mobilidade entre seus posicionamentos 

ensinantes e aprendentes” e a partir da “Potência como reconhecimento das próprias 

possibilidades, como autoria”. (FERNANDEZ, 2001a, p.60-127) 

A autoria do pensamento é a autonomia do pensamento na teoria piagetiana. Assim 

como, o sujeito autor é o sujeito autônomo. O biólogo Jean Piaget (1977) foi responsável por 

uma das maiores contribuições na área da educação com enfoque na pedagogia interacionista 

e a epistemologia genética. A construção do sujeito cognoscente só se faz na interação do 

corpo (orgânico e ambiental) com o meio. Seu legado marca o reconhecimento do corpo não 

apenas pela sua natureza biológica, mas por sua gênese e todo o processo de desenvolvimento 

humano, cognitivo, afetivo e social, como também, a inerência destes elementos. O corpo 

sensível passa a ser tão importante quanto o corpo puramente orgânico. A relação 

interacionista entre o corpo-sujeito e o objeto (tudo aquilo que se deseja conhecer) que 

alavanca a construção do conhecimento. Isto porque o encontro de si, da ação sobre algo a ser 

compreendido e da reflexão sobre a própria ação suscita o vir a ser do sujeito e do objeto. O 

sujeito cognoscente só pode vir a ser pelo corpo que vive, age e reflete. Assim, o corpo 

conquista a autonomia. Piaget (1977) afere sobre a autonomia e explica que todos nós 

nascemos em anomia (sem regras); passamos para a heteronomia (obediência à regra pelo 

princípio do respeito unilateral vinculado as relações de coação) e, consequentemente para a 

autonomia (legislar sobre as regras a partir do respeito mútuo correlacionado as relações de 

cooperação). Entretanto, a assimilação passiva do conhecimento pode gerar uma permanência 

na fase da heteronomia. A autonomia é um estágio do desenvolvimento do pensamento 

humano a ser conquistado.  Desta forma, a liberdade de pensamento exige um rompimento 

com atividades pedagógicas que enclausuram a capacidade de pensar, logo a nossa 

inteligibilidade. E este é o ponto de encontro entre as obras de Jean Piaget e Paulo Freire: a 

autonomia como práxis. O corpo que aprende pela ação reflexiva adquire autonomia. Freire 

(2000) na obra, “Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa”, provoca 



 

um repensar da educação bancária que nega a educação libertadora e legitima o fracasso 

escolar. Reverbera a palavra corpo em vários trechos correlacionando-o com o constituir-se 

ser docente:  

 

Sou professor a favor da boniteza de minha própria prática, boniteza que dela some 

se não cuido do saber que devo ensinar, se não brigo por este saber, se não luto pelas 

condições materiais necessárias sem as quais meu corpo, descuidado, corre o risco 

de se amofinar e de já não ser o testemunho que deve ser ser de lutador pertinaz, que 

cansa mas não desiste. [...] É na minha disponibilidade permanente à vida a que me 

entrego de corpo inteiro, pensar crítico, emoção, curiosidade, desejo, que vou 

aprendendo a ser eu mesmo em minha relação com o contrário de mim (FREIRE, 

2000, p. 115 -152). 

 

O corpo como lugar da aprendizagem não permite a passividade e a acriticidade. 

Constituir-se ser docente pelas lentes de Freire (2000) é acima de tudo colocar-se como 

protagonista da sua própria história inebriado por dois movimentos vitais: a busca e a 

inquietude. Se não me conformo com o que está posto eu me movo em busca de 

(auto)transformação que me liberta das amarras e nós impostos pelas relações sociais de poder 

que me rodeiam. Entretanto, estamos imersos em uma cultura homogênea, de educação 

bancária onde professores depositam “as informações” nos alunos e estes por um processo de 

“transmissão e memorização” as reproduzem. Esta forma de ensinar não produz 

conhecimento com base no entendimento das obras de Fernández e Piaget, mas uma mera 

reprodução de algo que não está em si, mas no outro. E já que ele não foi construído pelo 

corpo-sujeito, ele pode ser retirado, esquecido e esvaziado. A exposição ao conteúdo nesta 

vertente pedagógica nunca foi sinônimo de aprendizagem, mas reprodução e alienação. O 

conhecimento exige um posicionamento ativo e crítico, como um ato político, no sentido de 

consolidação da autonomia e da emancipação. Educação libertadora só existe em um 

ambiente democrático onde os corpos são livres para pensar, agir e transformar os sujeitos (Eu 

e Outro), os objetos (materiais e imateriais) e o mundo (objetivo e subjetivo): 

 

O suporte veio fazendo-se mundo e a vida, existêmia, na proporção que o corpo 

humano vira corpo consciente, captador, apreendedor, transformador, criador de 

beleza e não “espaço” vazio a ser enchido por conteúdos. [...] O exercício do bom 

senso, com o qual só temos o que ganhar, se faz no “corpo” da curiosidade (Ibidem, 

p.57-69). 

 

Assim, ensinar não é transmitir! Há uma exigência latente para aquele que se aventura 

a formar alguém: compreender que ninguém forma ninguém. O indivíduo por um processo 

autoral e coletivo de comunhão/confronto se transforma e conquista a autonomia. E a 

autonomia é uma potência de vida constituída pelo entendimento do inacabamento humano; 

pelo reconhecimento das desigualdades, do reconhecimento das próprias limitações impostas 

e condicionamentos; do investimento em um espírito livre tomado pelo bom senso; pela 



 

tolerância, humildade, alegria e esperança; pela responsabilidade de se comprometer com as 

gerações presentes e futuras, de apreender a realidade e a certeza da mudança. 

O autor ainda anuncia que a formação docente permanente desde a formação inicial 

deveria percorrer o exercício da “práxis educativa-crítica”. Não há teoria sem prática e nem 

vice-versa. Da mesma forma que não há docência sem discência e nem discência sem 

docência. Esta colocação ressalta mais um ponto em comum entre as epistemologias 

apresentadas por Piaget, Freire e Fernández. O ato da docência-discência exige um conjunto 

de posturas como a rigorosidade metódica; a pesquisa e criticidade sobre a  própria prática; o 

respeito aos diferentes saberes, seja dos educandos ou da comunidade; a estética, ética, o 

exemplo; a ousadia de arriscar-se ao desconhecido, denunciar qualquer forma de 

discriminação e reconhecer a multiculturalismo e a identidade cultural singular e plural. Se a 

docência-discência não for um ato de ousadia e de ruptura com os paradigmas, pouco efeito 

causará nas desigualdades históricas e socialmente enraizadas: 

 

 [...] Por que não discutir com os alunos a realidade concreta a que se deva associar a 

disciplina cujo conteúdo se ensina, a realidade agressiva em que a violência é a 

constante e a convivência das pessoas é muito maior com a morte do que com a 

vida? Por que não estabelecer uma necessária “intimidade” entre os saberes 

curriculares fundamentais aos alunos e a experiência social que eles têm como 
indivíduos? Por que não discutir as implicações políticas e ideológicas de um tal 

descaso dos dominantes pelas áreas pobres da cidade? [...] (FREIRE, 2000, p.33-34). 

 

Neste sentido, educar é um ato de coragem frente ao que me desumaniza.  O que nos 

torna humano? Freire traz uma boa resposta para esta indagação: “Me movo como educador 

porque, primeiro, me movo como gente.” Ser gente é o Ser do humano. É quando me 

reconheço como um ser dotado de características biológicas conectadas ao ser cósmico; um 

ser produzido por um arcabouço de padrões, leis, valores e estereótipos desenvolvidos ao 

longo da história da humanidade e suas relações sociais de poder; e um ser curioso sedento 

pelo conhecimento possibilitou a construção da própria autonomia em respeito à dos outros. 

Assim, o ensinar é uma condição humana potencializadora. Como provocar esta ação-

reflexiva? Investindo na segurança de si, na competência profissional e na generosidade, 

desenvolvendo condutas que encorajem a liberdade, a autoridade, a alteridade, o diálogo, a 

escuta, a tomada de consciência e decisões e o comprometimento com a educação libertadora. 

 

 4 Discussões e resultados: entre diálogos e escritas 

 

A área da Educação vive sob o anúncio de um grave problema: o desinteresse pelas 

licenciaturas e o abandono dos cursos ainda na formação inicial. Segundo as pesquisas já 



 

apresentadas neste estudo a falta de interesse na profissão escolhida é um dos indicadores da 

má qualidade na educação básica brasileira. O desafio dos cursos de licenciaturas não está 

apenas em cumprir as normas e as demandas do mercado de trabalho. Primeiro precisamos 

reconhecer que todos nós fomos formados para seguir um padrão de práticas pedagógicas 

pautadas pela memorização, repetição, treinamento e dependência do professor. Romper com 

este paradigma dentro de nós é um dos objetivos da ação comunicativa das rodas dialógicas 

de (auto)formação e (auto)transformação permanente na formação inicial dos educandos.  

O segundo passo é compreender o real cenário da educação brasileira a partir dos 

objetivos de cada disciplina ministrada nos cursos. E correlacioná-los com aquilo que é 

estudado, vivido e com a realidade desigual reverberando com suas causas, consequências e 

efeitos onde me situo e atuo. Nesta perspectiva, transformamos o espaço da disciplina de 

alfabetização (parte do currículo do Curso de Pedagogia) em um lugar de autoria e de 

protagonismo docente a partir dos dados assustadores dos indicadores de qualidade na 

educação a alfabetização e o fracasso escolar no Brasil como a não-aprendizagem da leitura e 

da escrita e o analfabetismo funcional. Fernández (2001a, p.82) nomeou como fracasso 

escolar o problema de aprendizagem reativo onde o desejo de aprender existe, entretanto “não 

lhe foram proporcionadas situações de aprendizagem viáveis”. A autora ainda apresenta dos 

tipos de fracasso escolar: o repetente (reprovação do ano letivo) e o exitoso (aprovação sem 

conhecimento).  

O terceiro passo é se reconhecer como um ser autoral, autônomo e ensinante-

aprendente. Só me constituo educador pela ousadia de compartilhar saberes, pela construção 

interativa e solidária do conhecimento e pela postura emancipatória, ética e de resistência 

frente ao que me (in)digna. É uma forma de intervir no mundo por querer bem ao educando e 

ao lugar em que ele habita. Os nós, as amarras do constituir-se ser docente foram produzidos e 

instaurados dentro de nós. Desatá-los pelas rodas dialógicas é um anúncio de coragem de 

ruptura ao modelo tradicional de educação que habita in self nas marcadas deixadas.  Dentre 

as narrativas, algumas revelaram uma das amarras da escolha profissional pela docência: as 

questões econômicas. A maior parte dos acadêmicos escolheu a profissão de acordo com o 

preço das mensalidades do curso superior. Outra amarra está vinculada ao labor. Acredita-se 

que a profissão docente é uma opção mais fácil para ingressar no mercado de trabalho e ter 

suas necessidades básicas atendidas. Duas narrativas escritas expressam que: 

 

O principal motivo que levou-me a atuar na área da educação foi minha querida 

mãe, pois a mesma “fazia enfatizações” voltada ao mercado de trabalho e 

especificava  que um pobre ser formado na área educacional ou na saúde 

dificilmente ficaria desempregado (Narrativa escrita, colaborador EA.). 



 

Sabemos que a educação é de suma importância na vida do ser humano, pois através 

dela podemos garantir um futuro profissional, financeiro e social (Narrativa escrita, 

colaborador JC). 

 

Na roda dialógica conectamos esta percepção da formação inicial pelo custo da 

formação, pela oferta no mercado de trabalho e o quanto esta visão pode fragilizar a escolha 

pela docência por identificação do “ser docente”. Há uma desvalorização profissional, seja 

pelos baixos salários, ou pela dificuldade de conseguir um emprego sem experiência e 

desmitificar estas questões se faz urgente. Ao mesmo tempo em que os colaboradores trazem 

em suas escritas uma relação entre a sua escolha e a preocupação de estarem empregados, 

também relatam vivências marcantes no período de alfabetização que, consequentemente, 

deixaram marcas em suas vidas escolares.  

 

É engraçado ter feito esta escolha já que eu sofri muito na escola. Sempre fui muito 

pobre e tinha muita dificuldade. Até hoje eu tenho (Narrativa escrita, colaborador 

E.A.) 

Ao falar sobre as minhas memórias na educação nas séries iniciais, não foram 

agradáveis, pois tive professores que não eram comprometidos com seu papel de 

educador. Lembro-me que na alfabetização não gostava de ler, errava nas 

interpretações, não tinha acompanhamento da professora e a mesma não buscava 

meios para incentivar o ato da leitura; a turma não desenvolveu e no final do 

semestre todos reprovaram,  pois não estávamos preparados para a série seguinte. 

Essa lembrança ficou marcada, pois essa fase não desenvolvida trouxe falhas na 
educação futura (Narrativa escrita, colaborador J.C.). 

Minhas lembranças escolares também não são as melhores. Tive muitas dificuldades 

no aprendizado, demorei muito a aprender a ler, por isso repeti a 2ª série e esse fato 

marcou muito a minha infância. Minha mãe era uma pessoa muito tranquila, devido 

às dificuldades financeiras que passávamos, ela mãe solteira com seis filhos e a 

responsabilidade de nos sustentar, ela não nos cobrava, dizia apenas que se 

quiséssemos ter um trabalho melhor teríamos que estudar. Minha avó teve uma 

participação muito especial na minha vida, foi ela que me ensinou a ler. Fico até 

emocionada em me recordar disso (Narrativa escrita, colaborador A.B.). 

 

A educação formal deixa marcas positivas ou negativas na vida das pessoas. O 

fracasso escolar é uma mancha na história de vida dos colaboradores da pesquisa, assim como 

na história de milhões de brasileiros. Aprendemos que a meritocracia é um caminho e quem 

fracassa é o aluno (ou a família) desestruturado. E assim perpetuamos ainda mais o fracasso 

escolar quando não o correlacionamos com os processos de ensinagem. Um ponto em comum 

entre as narrativas dos colaboradores que revisitaram os anos iniciais do período da 

alfabetização é a violência. É notório algum tipo de violência nos discursos e nas escritas. 

Seja a violência física, simbólica ou a violência da não-aprendizagem.  

 

Minhas memórias do tempo de alfabetização não são tão fáceis de recordar, 

principalmente as de cunho pedagógicas, pois estão tão interligadas com o período 

de muita discriminação e preconceito, talvez por não contar com professores 

qualificados e dispostos a ensinarem que a cor da pele não interferia na aquisição 

dos conhecimentos. Nesse período tive duas professoras com metodologias 

totalmente diferentes, uma utilizava a pedagogia tradicional, onde os alunos tinham 

que aprender o conteúdo de qualquer maneira e quando isso não acontecia às 
crianças eram castigadas com puxões de orelhas e tantos outros castigos que não 



 

vale a pena citar. A utilização da palmatória era constante principalmente nas aulas 

de Matemática onde quase todos os alunos tinham muita dificuldade de assimilar, 

por isso quando não conseguíamos resolver as continhas éramos punidos com a 

palmatória, felizmente essa professora foi substituída no início do segundo semestre 

(Narrativa escrita MD). 

Poucas são as recordações da alfabetização. Recordo-me que quando cursava a 

segunda série, meu irmão tinha dificuldade de aprendizagem na disciplina de 

matemática. O professor,  por sua vez, rígido o castigava puxando seus cabelos pelo 

fato de ter errado a tabuada ou um cálculo matemático, não levava em consideração 
sua ampla dificuldade nesta disciplina. O fato de ter presenciado esta cena me 

deixou abalada e com medo daquele professor. Ela achava que meu irmão deveria 

contar ao meu pai o ocorrido, mas ele já com medo calou-se com medo da reação do 

professor quando fosse apontado pela sua atitude. Fui uma criança vítima de 

preconceito em decorrência de minhas características físicas, na minha vida escolar 

tive poucos amigos e os poucos que se aproximavam de mim era com interesse de 

cópia da tarefa proposta pelo professor. Esse preconceito vivenciado me tornou um 

alguém inseguro para fazer novas amizades, mas principalmente egocêntrica e 

egoísta na transmissão dos conhecimentos, já que não tinha amizades minha 

distração era estudar (Narrativa escrita, E. C). 

 

Assumir o fracasso escolar a partir da relação pedagógica não é uma tarefa fácil para o 

professor. De certa forma é uma postura que exige reconhecer que falhamos e precisamos 

rever novas escolhas, posturas e metodologias. Fernández (1994, p. 119) traz uma memória 

que nos fala muito das nossas escolhas docentes: 

 

Como aluna, vivi a experiência de ter sido agredida, de não ser respeitada, nem 

entendida ou escutada em minha originalidade. Experimentei também o ser 

violentada por mandatos – emitidos por algumas professoras – que significam o “ser 

boa aluna” com ser submissa, obediente, caprichosa e estudiosa. 

 

O que fazemos com aquilo que produziram em nós? Como as minhas vivências me 

ajudando a olhar para o passado não como um modelo, mas como um lugar de 

ressignificações? Um movimento de resiliência e alteridade docente! Um caminho possível? 

Freire (2000) aponta que sim, uma vez que ensinar é um ato amoroso e ético que exige 

respeito ao saberes e à autonomia do ser educando.  

 

Como os demais saberes, este demanda do educador um exercício permanente. É a 

convivência amorosa com seus alunos e na postura curiosa e aberta que assume e, ao 

mesmo tempo, provoca-os a se assumirem enquanto sujeitos sócios-históricos-

culturais do ato de conhecer, é que ele pode falar do respeito à dignidade e 

autonomia do educando. Pressupõe romper com concepções e práticas que negam a 

compreensão da educação como uma situação gnoseológica. A competência técnico 

científica e o rigor de que o professor não deve abrir mão no desenvolvimento do 

seu trabalho, não são incompatíveis com a amorosidade necessária às relações 

educativas. Essa postura ajuda a construir o ambiente favorável à produção do 

conhecimento onde o medo do professor e o mito que se cria em torno da sua pessoa 

vão sendo desvelados. É preciso aprender a ser coerente. De nada adianta o discurso 
competente se a ação pedagógica é impermeável à mudanças (FREIRE, 2000, p.11 ). 

 

Um dos pontos a ser colocado foi o sentimento de resiliência e de superação.  Por ser 

uma região de extrema pobreza e de abandono nas esferas políticas, econômicas e 

educacionais os relatos se complementam entre as dificuldades vividas pela falta de 

oportunidades mais igualitárias. E não apenas em relação à fase da infância, mas até mesmo já 



 

na atuação como professores. Como a região tem uma carência no número de professores 

formados devido às poucas faculdades (nenhum pública) e a baixa renda da população, muitos 

já atuam como professores.  

 

Fui para o município de Jacareacanga trabalhar em uma aldeia como os indígenas 

mundurukus, a qual foi a experiência mais diferente que eu já tive, pois tive que me 

adaptar a cultura deles tal como alimentação, costumes, idioma, etc. E a vida neste 

ambiente é bem difícil, pois às vezes tive que presenciar cada situação 

constrangedora. Pois, na aldeia os indígenas vivem muito da caça e da pesca e 

quando não tem esse tipo de alimentação eles passam muita fome. Quem é professor 

em aldeia tem uma responsabilidade muito grande, pois precisa se dividir em várias 

funções. [...] Também tive muita dificuldade na minha carreira profissional, pois tive 

que aguentar alguns preconceitos, pois alguns colegas não acreditavam no meu 

potencial. Mas foi bom. As dificuldades que enfrentei me serviram como 
experiência e fortaleceram o meu profissional. Portanto, hoje sei que para ser um 

bom profissional é preciso ser humilde para ensinar e principalmente aprender 

(Narrativa escrita, L.S). 

 

Esta narrativa além de situar as amarras e os nós da docência frente às mazelas que se 

perpetuam em regiões menos favorecidas e, principalmente, nas áreas das comunidades 

indígenas, ainda desvela a linha tênue entre a autoestima do ser docente e do preconceito 

enraizado em nossas entranhas. Também anuncia a humildade como uma virtude de busca em 

prol de uma formação permanente compreendendo que aprender é um caminho de 

humanização. E este é o objetivo das rodas dialógicas, conectar a triangulação entre os 

saberes e as experiências da cada um; os objetivos da disciplina de “Alfabetização” em prol 

do enfrentamento do fracasso escolar e; o conhecimento historicamente construído a partir 

dos teóricos que versam sobre esta problemática e as metodologias de alfabetização. 

 

5 Considerações finais 
 

Diante das amarras e os nós da formação inicial no constituir-se ser docente e das 

cenas narradas reiteramos a escolha pela formação permanente. Fernández (2001b, p.56) diz: 

“A teoria é essa rede que nos move e que nos permite transitar por esse fio tão arriscado que é 

o caminho do nosso acionar concreto diário. Se dela carecemos, não haverá possibilidade de 

trabalhar com autoria, inventar novos recursos, descobrir qual meio utilizar em cada ocasião”. 

A escolha por uma docência autônoma, protagonista e autoral exige uma mudança no trajeto e 

na trajetória da nossa própria formação. E esta não se faz sem pesquisa, sem postura 

ensinante-aprendente, sem alteridade, sem o desacomodar-se, sem a leitura de mundo para 

provocar a intervenção. As rodas dialógicas se constituem uma práxis de (auto)formação e 

(auto)transformação pela sua natureza desafiadora do reaprender a olhar, falar, sentir, escutar 

e redigir sobre si mesmo a partir dos sentidos e significados pelos quais fomos produzidos ao 

longo da nossa história. Freire (2000) nos provocava a pensar sobre a responsabilidade da 

docência, seja na educação básica, ou no ensino superior: Vamos continuar reproduzindo uma 



 

educação bancária ou vamos ser a mudança que gostaríamos de ver no mundo? Não importa 

os caminhos que nos levaram à docência, mas o que estamos fazendo com a nossa formação e 

a formação do outro. Enquanto docentes não podemos ser omissão ou reprodução. Cada 

educador carrega em suas memórias e em seu “vir a ser” uma história de vida que revela as 

práticas pedagógicas de múltiplos espaçotempos. O foco é o quanto elas nos afetam a repensar 

o verdadeiro objetivo da educação.   
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