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Resumo 
O presente trabalho é decorrente de uma pesquisa de Doutorado em Educação que 
se encontra em desenvolvimento. A partir das contribuições dos Estudos Culturais 
em Educação em sua vertente pós–estruturalista e dos Estudos desenvolvidos por 
Michel Foucault, o presente trabalho tem como objetivo problematizar alguns 
instantâneos de minha formação enquanto professor, já que estou constantemente 
me produzindo (e sendo produzido) enquanto sujeito na contemporaneidade. Os 
instantâneos que serão discutidos podem ser compreendidos enquanto shortcuts, 
ou seja, pequenos textos que cartografam momentos que vivenciei (e vivencio) na 
produção de minha professoralidade. Tais instantâneos seguem uma disposição 
aleatória, pois entendo que as experiências que vivenciei (e vivencio) enquanto 
sujeito, compõem um mosaico, que passa a fazer parte da gaveta de meus 
guardados. Gaveta cujas lembranças encontram–se espalhadas aleatoriamente, 
conferindo (de certo modo) sentido ao constante (e incessante) processo de minha 
produção enquanto sujeito. Desse modo, é possível dizer que no andar do tempo 
restam apenas as lembranças, ou seja, nossos guardados que vão se acomodando 
em nossas gavetas interiores. Para relembrar minha trajetória profissional e 
acadêmica, recorri a fotografias, diários de trabalho, vídeos, relatórios de aulas, 
cartas, pareceres, entre outros artefatos que fazem parte de minhas memórias, no 
intuito de pensar e experimentar outros modos de vida, através de um incessante 
trabalho de reinvenção de minha própria professoralidade.  
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De fato, o sentido do que somos, ou melhor, ainda o sentido 
de quem somos, tanto para nós mesmos, como para os 
outros, depende das histórias que contamos e que nos 
contamos [...]. Essas histórias estão construídas em relação 
com as histórias que escutamos e que lemos, que de alguma 
maneira, nos pertencem. Por outro lado, essas histórias que 
nos constituem são produzidas e mediadas no interior de 
determinadas práticas sociais, mais ou menos 
institucionalizadas: um confessionário, um tribunal, uma 
escola, um grupo de terapia, uma relação amorosa, uma 
reunião familiar, uma investigação, uma entrevista, um 
programa de televisão, etc.      (LARROSA, 2004, p.13 – 
tradução livre).   

  

     

       Narrar alguns instantâneos de minha formação é um desafio, já que estou 

constantemente me produzindo enquanto sujeito na contemporaneidade. Os 

instantâneos que ora apresento podem ser compreendidos enquanto shortcuts, ou 

seja, pequenos textos que cartografam alguns momentos que vivenciei no processo 



de constituição de minha professoralidade. Para relembrar minha trajetória 

profissional e acadêmica, recorri a fotografias, diários de trabalho, vídeos, relatórios 

de aulas, cartas, pareceres, entre outros artefatos que fazem parte de minhas 

memórias. É possível dizer que tais artefatos suscitaram lembranças de momentos 

importantes de minha trajetória, possibilitando pensar nas marcas que me 

constituem enquanto sujeito. Durante esse processo de retomada de minhas 

memórias, inspirei-me, sobretudo nas palavras de Camargo (1998, p.34), quando o 

mesmo destaca que “nós não poderíamos testemunhar o hoje se não tivéssemos 

por dentro o ontem, porque seríamos uns tolos a olhar as coisas como sacos 

vazios”. Portanto, os instantâneos que serão apresentados seguem uma disposição 

aleatória, pois entendo que as experiências que vivenciei enquanto sujeito, 

compõem um mosaico, que passa a fazer parte da gaveta de meus guardados. 

Gaveta cujas lembranças encontram-se espalhadas aleatoriamente, conferindo 

sentido ao constante e incessante processo de produção de minha professoralidade. 

Portanto, qualquer apresentação demasiadamente extensa, não passa de uma 

mera repetição do que o próprio texto já apresenta. Por isso, a partir de agora, 

deixo o texto falar por si mesmo.  

  

MOVIMENTO(S) 

  

         Hora da entrada. Filas organizadas no saguão da escola. A coordenadora de 

disciplina solicita o silêncio das crianças nas filas. Toca o sinal. As crianças (da 

turma de Educação Infantil de cinco anos) transitam com o professor em direção a 

sala de aula. Ouvem-se as vozes das crianças cantando. O professor abre a porta 

da sala de aula. Surpresa! Dois barbantes “mágicos” esticados na porta inviabilizam 

a entrada das crianças. O professor orienta: - Hoje a entrada na sala de aula será 

diferente. Temos dois cordões “mágicos” presos em nossa porta. Vocês devem 

escolher o modo como irão entrar. Não podem encostar-se nos cordões. As crianças 

começam a rir, achando divertido o desafio proposto. Conta-se até três e as 

crianças começam a entrar na sala de aula. Alguns passam entre os cordões, 

arrastam-se por baixo e outros ainda tentam pular por cima. Todos entram na sala 

de aula. Penduram as mochilas. Largam as agendas em uma caixa e procuram seus 

nomes nas mesas. Organizam-se os grupos. Algumas crianças ligam o rádio, 

enquanto outras escolhem um CD. Ouve-se o som da música na sala de aula. As 

crianças pegam os brinquedos. Formam-se grupos pelos quatro cantos da sala da 



aula. Um grupo aproxima-se da chocadeira. Um menino risca a data no calendário. 

Faz dez dias que os ovos de codorna estão em uma chocadeira na sala de aula. Em 

volta da chocadeira visualizam-se os relatórios coloridos das crianças. Uma menina 

solicita que quer virar os ovos na chocadeira. O professor pede que ela molhe a 

mão e vire os ovos. Os ovos são virados. Missão cumprida. Ouve-se uma batida na 

porta. Abre-se a porta. Um menino atrasado. O menino de olhos arregalados 

declara: – Professor eu trouxe o meu hamster hoje. As crianças agitam-se. Desliga-

se o rádio. Novo desafio. Onde colocar o hamster?  Surge uma idéia. As crianças 

esvaziam a caixa das tintas. O hamster já tem uma moradia para passar à tarde. O 

professor pede para as crianças afastarem as mesas. Ruídos e movimentos. Todos 

circulam pela sala de aula, carregando mesas e cadeiras. Uma professora da 

primeira série observa na porta. A professora fala: – Nossa essas crianças não 

param. Eles terão que se acalmar no ano que vem. Na primeira série é diferente. 

Não tem tantos movimentos. A professora vai embora. Pausa. O professor atônito 

pergunta-se: Qual o problema do movimento? As crianças deveriam ser 

“anestesiadas”? As crianças formam um grande grupo. Inicia-se a leitura 

compartilhada do livro: A vida no ovo. Todos atentos. O professor termina de ler a 

primeira página. Levantam-se muitas mãos. Começam a surgir as primeiras 

perguntas. E assim desenrola-se o inicio de mais uma tarde movimentada na 

turma.  

  

CONVERSA DE BAR 

  

Salvador.  Praia da Barra. Véspera de ano-novo.  

O que você estuda? 

– Direito. Bacana! 

E você? 

– Pedagogia.  

Nossa que coragem! 

Por quê? 



– Porque é o curso mais simples de passar no vestibular. Mas tem o lado positivo. É 

um curso que nem precisa estudar. Já o lado negativo é que você sempre será 

discriminado e ainda receberá uma miséria. 

  

NA BIBLIOTECA 

  

     Final do ano de 1992. Um grupo de alunos da oitava série realiza uma pesquisa 

da disciplina de ciências na biblioteca da escola pública em que estudam. A 

biblioteca é pequena, formada basicamente por livros didáticos e doações da 

comunidade. Leituras, anotações e discussões tomam conta do ambiente. Todos 

parecem interessados em realizar a pesquisa sobre a dengue. Ao final do trabalho 

os adolescentes, guardam seus pertences e começam a conversar sobre os planos 

para o ano seguinte, sob o olhar atento da bibliotecária. Expectativas. Escolhas a 

serem realizadas. Fazer um curso profissionalizante ou o segundo grau básico? 

Uma garota pergunta ao colega: – O que tu vai fazer no ano que vem? O colega 

responde: – Farei Magistério, pois quero ser professor. – Conseguirei uma bolsa de 

estudos do governo do Estado. Risadas. A bibliotecária interrompe a conversa: – Tu 

esta ficando louco. – Um rapaz inteligente querendo ser professor.  – Vai me dizer 

que depois, você vai querer vir dar aula aqui para morrer de fome. Nova pergunta. 

Dessa vez é a garota que retoma o questionamento: – Professor de crianças? 

Resposta: Sim, professor de 1ª a 4ª série. Pausa. Todos se olham. Um garoto 

continua a conversa e questiona novamente: – Mas tu vai estudar só com gurias. 

Magistério é coisa de bicha, coisa de professorinha. – Tu vai ver como será 

perseguido pelos guris dos outros cursos. – Coisa de homem são os cursos de 

Análises Químicas, Administração, Contabilidade ou o Básico que prepara para o 

vestibular. Todos se olham. Ouve-se a resposta do garoto: – Não estou preocupado 

com o que os outros pensam.   – Farei Magistério. – Eu quero ser professor e não 

estou me importando com a opinião dos outros a esse respeito. O garoto guarda 

seu material, pega sua pasta e sai da biblioteca. Na volta para casa, durante longo 

trajeto em um ônibus lotado de passageiros pergunta-se: – Por que dar aula para 

crianças é coisa de bicha? Qual a relação? Por que ser professor não é uma escolha 

inteligente? Será que realmente sou louco por querer fazer Magistério? Essas e 

outras perguntas, ainda irão ecoar no pensamento dele por um longo tempo.  

  



CADÊ A PROFESSORA? 

  

Primeiro dia de aula.  Escola privada, confessional católica. Turma de Educação 

Infantil. Período de adaptação. Pai angustiado na sala de aula, aguardando a 

professora com a filha. 

O pai inicia o diálogo: 

– A professora não chega. – A minha filha esta ansiosa. – Já tem várias crianças na 

sala de aula e nada da professora. – Temos que reclamar na coordenação 

pedagógica.  

Silêncio. 

O pai curioso continua o diálogo: 

– Quem é seu/sua filho/a? 

O professor responde: 

– Não tenho filhos. 

O pai atônito, pergunta: 

– Mas o que faz aqui na sala? – É tio de alguma criança, padrasto, padrinho? 

O professor responde: – Não. 

Nova pergunta: 

– Então? – O que faz aqui? 

Resposta: 

– Sou o professor da turma. 

  

QUANDO A AULA IRÁ COMEÇAR? 

  



     Dia ensolarado de verão. Tarde quente. Escola Municipal de 1ª a 4ª série, 

localizada em uma vila na região metropolitana de Porto Alegre. Turma de 1ª série. 

Vinte nove crianças empolgadas com o recente aprendizado da leitura. O professor 

conduz seus alunos para o pátio da escola. Todos se sentam. Forma-se um círculo 

embaixo de uma árvore. No meio do círculo, o professor coloca uma caixa de 

papelão com muitos livros. Livros de literatura infantil comprados pelo professor. 

Títulos premiados. Belas ilustrações. Excelentes textos. A caixa começa a passar 

pelas crianças. Cada uma delas escolhe um livro e inicia a leitura. Ouvem-se as 

vozes durante a leitura. Um coral de vozes ecoa pelo pátio. Todos lendo. O 

professor distribui as almofadas. Algumas crianças deitam-se no chão. Interrupção. 

A supervisora educacional toca no ombro do professor e pergunta: – Quando a aula 

irá começar? – Estou observando vocês e já faz uma meia hora que estão somente 

lendo. As crianças precisam de aula, atividades no caderno, ditados. – Eu já 

orientei você a esse respeito. – Não esqueça que você se encontra em estágio 

probatório. – Você não deve ficar perdendo tempo no pátio. – É muito modismo. 

Momento de silêncio. O professor não responde nada. O silêncio é interrompido por 

uma criança que declara: – Professor, nós queremos continuar lendo. O professor 

responde: – Continuaremos lendo. Depois da leitura ainda quero ouvir vocês a 

respeito do que leram hoje. Ainda temos várias propostas para serem 

desenvolvidas. Lembrem do planejamento que realizamos na sala de aula, vamos 

terminar todas as nossas atividades. A supervisora insatisfeita com os 

encaminhamentos do docente observa alguns minutos e vai embora. O professor 

atordoado com a situação ocorrida questiona-se: – Vale a pena ser professor?  Logo 

o pensamento dissipa-se e o mesmo se envolve novamente com a proposta de 

leitura que esta sendo desenvolvida com seus alunos. 

  

DESCOMPASSO 

  

            Sala da coordenação pedagógica de uma escola. Reunião de planejamento. 

A nova professora do terceiro ano do ensino fundamental e coordenador 

pedagógico conversam a respeito das propostas que estão sendo desenvolvidas. A 

professora interrompe a narrativa sobre o trabalho que desenvolveu com a turma 

durante a semana anterior e declara: – Não agüento mais as crianças. – Falo e 

ninguém ouve. – Escrevo na lousa e eles apagam.  – Ouço gritos a todo o 

momento. – Eu acho que eles fazem isso porque sabem que eu sou nova na escola. 



– As mães das crianças mandam bilhetes todos os dias e dizem que eu não tenho 

domínio de classe. Lágrimas. A professora começa a chorar. Pausa. O coordenador 

intervém: – Os seus alunos não apresentam sempre esse comportamento. – Já 

assisti a aulas em que eles estavam empolgados com as propostas.  – O que esta 

acontecendo? Silêncio. A professora retoma o diálogo e declara: – Eu não sei o que 

esta acontecendo. – Você tem que me dizer o que esta acontecendo na turma. – Eu 

nunca dei aula, nem sabia que era assim. – Até o ano passado quando eu estava na 

faculdade concluindo o curso de Pedagogia, eu acreditava que era possível ser feliz 

na sala de aula. – Não consigo dar aula. – Sinto-me fracassada.  – Vivo diariamente 

um descompasso entre minha formação acadêmica e a prática profissional.          – 

Estudei em uma das melhores universidades do país e não adiantou nada. A 

professora baixa a cabeça. Lágrimas. Silêncio. Ouve-se o sinal do recreio, indicativo 

de que o horário de planejamento chegou ao fim. A professora precisa retornar 

para sua sala de aula. O coordenador abraça a professora. Após alguns instantes de 

silêncio, a professora fala: – Você pode me ajudar a me tornar uma professora? O 

coordenador responde: – Conversarei com as crianças, planejaremos as aulas e 

estarei a sua disposição como seu auxiliar na sala de aula, sempre que você achar 

necessário. A professora repete novamente a pergunta: – Você pode me ajudar a 

me tornar uma professora? O coordenador responde: – Prometo em contribuir para 

que você se torne uma excelente professora. Dúvida. Abraço. Silêncio. A professora 

deixa a sala da coordenação. Os alunos já estão brigando em frente à sala de aula, 

aguardando a professora. Silêncio. Reflexão. O coordenador registra o diálogo em 

seu diário, procurando narrar todo episódio. Faltam palavras. Atordoado com a 

conversa questiona-se: A minha resposta foi uma promessa de salvação docente?  

Sou um coordenador pastor de consciências? Angústia. Sinais dos efeitos do 

alastramento da má consciência.  

  

SARAU 

  

          Escola privada da região metropolitana de Porto Alegre. Instituição que 

atende crianças carentes. Manhã ensolarada. Dia quente. Feira do livro. Quarenta 

crianças da terceira série do Ensino Fundamental maquiando-se na sala de aula e 

retomando a leitura das poesias para apresentação do sarau poético. Expectativa. 

Corpos em movimento. Conversas. Gestos. Improvisos. Frio na barriga. 

Pensamentos. O professor observa o último ensaio das crianças. Grupos espalhados 



pela sala de aula ensaiam livremente a declamação das poesias. Lembrança. 

Imagens. O professor relembra por alguns instantes o trabalho desenvolvido no 

semestre. As poesias dos livros de Mário Quintana: Lili inventa o mundo, Pé de 

pilão, Nariz de vidro, Rua dos cataventos, Espelho mágico, começa a materializar-

se em seu pensamento. Lembra-se das inúmeras visitas a biblioteca realizada com 

seus alunos, das leituras sistemáticas em sala de aula, da visita a Casa de Cultura 

Mário Quintana, dos vídeos gravados pelas crianças no Laboratório de Informática 

sobre a obra do poeta e do palco de madeira construído pelos pais dos alunos. 

Batem na porta. Dissipam-se as lembranças. Alunos e professor recebem o aviso 

que esta na hora da apresentação do sarau. Últimos retoques na maquiagem e 

figurino. Todos se dirigem para o pavilhão da escola. Pavilhão lotado. Pais, avós, 

vizinhos e amigos aguardam a apresentação. As crianças dividem-se em grupos e 

espalham-se pelo pavilhão. Aos poucos a poesia de Quintana ecoa pela escola. 

Diferentes vozes, diferentes tons. Mário Quintana através de suas poesias toma 

conta da escola. Platéia emocionada. O público levanta-se. Palmas. As crianças 

reverenciam o público. Uma aluna pega o microfone e relata para platéia o trabalho 

desenvolvido no decorrer do semestre. Satisfação. Alegria. Orgulho. As crianças 

reúnem-se novamente e concedem um abraço coletivo ao professor. Emoção. 

Enfim, lembranças de uma vida de professor.   

  

SUPERVISÃO OU ORIENTAÇÃO? 

  

          Sétimo semestre do Curso de Pedagogia. Escolha da habilitação. Divisão da 

turma que estudou junto desde o primeiro semestre do curso. Um aluno 

“desorientando” não sabe qual habilitação escolher. Seus colegas devidamente 

decididos fazem planos para o futuro profissional. Afinal, serão “especialistas” em 

educação. Além da formação como professor das séries iniciais do Ensino 

Fundamental e do curso de Magistério, deve ser escolhida uma terceira habilitação. 

Questionamentos passam a fazer parte da vida acadêmica do aluno que se 

pergunta: Supervisor escolar ou orientador educacional? Quem tem mais 

legitimidade na escola? Qual profissão é regulamentada? Trabalhar com professores 

ou trabalhar com alunos? Coordenar ou orientar? Estudar mais disciplinas de 

psicologia ou estudar mais disciplinas sobre currículo? Dúvidas. O aluno identificado 

profissionalmente com o trabalho desenvolvido pela coordenadora do Curso de 

Pedagogia decide-se pela habilitação em Supervisão Escolar. Doze alunos na turma. 



Uma semana de aula. Incerteza. Duas semanas de aula. Reaparecem as dúvidas. 

Durante o decorrer das aulas de Supervisão Escolar I o aluno percebe o caráter 

burocrático e fiscalizatório impregnado na profissão escolhida. Leituras de Paulo 

Freire, análise de planejamentos de professores, discussões sobre currículos e 

projetos de escolas públicas e privadas e aulas de legislação educacional. 

Decepção. Troca de habilitação. O professor decide cursar Orientação Educacional. 

45 alunos na turma. Uma semana de aula. Angústia. As aulas de Orientação 

Educacional I evidenciam a influência da Psicologia, no trabalho do orientador com 

as crianças. Aulas de psicopatologia, psicopedagogia, psicologia das relações 

humanas, enfim entra-se no mundo psi, recebendo lições de como classificar os 

alunos que chegam ao Serviço de Orientação Educacional nas escolas, o famoso e 

sempre lembrado SOE. Encruzilhada. Não existe outra opção. O aluno procura a 

coordenadora do curso e relata sua angústia, pois não quer tornar-se “especialista”, 

quer ser somente docente das séries iniciais. Não é possível não tornar-se 

especialista. Não existe essa opção. Assim como na vida, é preciso fazer escolhas. 

Quarta semana de aula. O aluno retorna para a sua habilitação de origem. Última 

troca. Será supervisor educacional. A coordenadora do curso convida o aluno para 

ser monitor em uma pesquisa sobre a história da supervisão educacional no Brasil. 

Desafio. Pesquisa. Descobertas. Discussões. Preparação para escrita do Trabalho de 

Conclusão de Curso. Possibilidades de perceber os modos como o supervisor 

escolar foi sendo produzido em nosso país. Estágio. Aos poucos o aluno vai sendo 

“inventado” enquanto supervisor educacional. 

  

ESTOU PRONTA? 

  

Local de trabalho. Sala do SOPE – Setor de Orientação Pedagógica Educacional de 

uma escola privada localizada na região metropolitana de Porto Alegre. Turno da 

tarde. Final do expediente. O coordenador conversando com um aluno que não 

estava sentindo-se bem. 

Toca o telefone. 

Passam alguns segundos. 

O telefone toca novamente. 



O coordenador atende. 

Coordenador: – Alô. 

Professora: – Oi, Rodrigo. É a professora fulana. 

Coordenador: – O que houve? 

Professora: – Estou ligando para você, porque tenho um problema. Hoje fui 

convidada por outra escola privada para trabalhar com uma turma de primeiro ano. 

Coordenador: – Que boa noticia. Você estava procurando um trabalho para o turno 

da tarde. 

Professora: – Mas tenho uma pergunta para fazer. Comecei a trabalhar como 

professora do terceiro ano faz apenas um ano. Estou pronta para ser 

alfabetizadora? Preciso de seu retorno. 

Coordenador: – Professora fulana, eu penso que para ser professor, nunca 

estaremos prontos, a cada ano, a cada turma, a cada dia em sala de aula, 

viveremos novas experiências. 

Professora: – Obrigada Rodrigo. É o que eu preciso ouvir. 

Professora: – Aceitarei a proposta. Qualquer coisa eu peço a sua ajuda. 

  

  

A CARTA 

  

      Ano de 1995.  Noite fria de inverno. Sala de aula lotada. Alfabetização. Turma 

constituída por jovens e adultos com idade entre 24 e 76 anos.  Um 

estudante/professor (cursando o segundo ano do Magistério - Ensino Médio) de 

dezesseis anos. Alunos/as empolgados/as com a escrita coletiva de uma carta para 

o filho de uma colega (a aluna mais velha da turma) que se encontra no Seminário 

de Corupá – Paraná, estudando para ser padre. A mãe do seminarista relata a 

saudades que sente do filho. Lembra das conversas que tinha com ele quando era 

criança. O professor escreve a carta no quadro negro a partir das considerações 



realizadas pela remetente. Durante a escrita, lembra-se do primeiro dia de aula, 

quando essa mesma senhora disse que o seu maior sonho era o de escrever uma 

carta para o seu filho, pois fazia um ano que não o via. Conversa na turma. 

Barulho. Euforia. Algumas mãos levantadas. Os/as alunos/as solicitam que seja 

transcrita a música “A praça” – Carlos Imperial. Descontração. A letra da música é 

cantada para o professor. Alunos/as e professor lêem coletivamente a carta. Alguns 

alunos pedem para ler individualmente trechos da carta. A solicitação é atendida. 

Ouvem-se as vozes durante a leitura. Uma aluna transcreve o texto em um papel 

de carta.  Todos os/as alunos/as assinam a carta. O professor juntamente com 

os/as alunos/as preenche o envelope com o endereço do destinatário. Fecha-se o 

envelope. A turma sai da escola com o professor para depositar a carta em uma 

caixa postal. Caminhada. Deposita-se a carta. Emoção. Abraço coletivo. Registro. 

Fotografias. Lágrimas. Retorno para sala de aula. E termina mais uma noite de aula 

em uma turma composta por jovens e adultos. 

  

E-MAIL  

  

Assunto: Rodrigo Saballa de Carvalho – velho aluno 

Enviada em dom 01/03/09 00:04 

Para: dorish@smed.prefpoa.com.br 

Dóris querida! 

Já faz tanto tempo! 

Talvez já nem lembre mais do teu aluno de supervisão escolar – turma de 

formandos 2000/1 na qual foste paraninfa. 

Rodrigo Saballa de Carvalho 

Pois é ... 

Estou aqui terminando de ler a tua Tese. 



Encantado com a força das tuas palavras. Que belo trabalho. Parece que estou 

ouvindo as tuas aulas. Volto no tempo em instantes. 

Tem um capítulo do meu Projeto de Tese em que falarei da tua pesquisa, dos teus 

achados”, dos encaminhamentos metodológicos, pois a tua pesquisa me inspira 

muito. 

Momento de Tese é árduo. 

Você sabe bem! 

Aqui estou eu, terminando de ler sua Tese e escrevendo esse e-mail. 

Enfim ... Beijo grande e saiba que através da leitura            de sua Tese matei um 

pouco as saudades de nossas aulas. 

Você sempre será minha professora.  

  

Assunto: Emoção eterna!!!! - DORIS 

Doris Helena de Souza [massetti@via-rs.com.br] 

Enviada em: dom 01/03/09 21:31 

Para: rsaballa@terra.com.br 

 Meu Deus! Tu não tens idéia do quanto foi importante ler teu e-mail hoje Rodrigo! 

Fico super, mas super feliz mesmo e mais que isso, fico emocionada, por saber as 

coisas que escrevi servem de inspiração para meu aluno eterno, pois é assim que 

eu o considero. Saber que esta quase se doutorando é o máximo de alegria e 

satisfação que um professor de verdade pode sentir. Obrigado por me proporcionar 

isso, só tenho a agradecer e dizer que se precisares de algo, estou a tua inteira 

disposição para o que der e vier, é só gritar que a gente dá um jeito de se 

encontrar. Um beijo enorme no coração! 

Dóris Helena de Souza 

Obs.: Estou mandando de meu e-mail particular, pois não consegui do outro! 

Beijos 



  

SOBRE OS INSTÂNTANEOS: CONSIDERAÇÕES  

  

         Ao finalizar a escrita (momentânea) de alguns dos meus instantâneos de 

formação, retomo as palavras de Larrosa (2004), quando o mesmo ressalta (entre 

outros aspectos) que nossas identidades são fabricadas, inventadas, construídas (e 

reconstruídas) no interior dos recursos de que dispomos, das histórias que 

ouvimos, que narramos, que lemos (e acrescento dos filmes que assistimos, das 

relações que estabelecemos com as pessoas, das aulas que ministramos, de nossas 

recordações, amores e dissabores), da gramática, em suma, que aprendemos e 

modificamos nessa enorme e variada conversação de narrativas que é a vida. 

Desse modo, é possível dizer que essa coleção de pequenos textos pode ser 

considerada como (algumas) marcas que constituem minha trajetória profissional. 

Tais marcas ao serem descritas, tornaram-se novamente nítidas em minhas 

lembranças, evidenciando momentos desafiadores, singulares e, sobretudo 

potentes para pensar os caminhos (até então) percorridos em minha formação. 

Caminhos que não foram trilhados individualmente, mas que estiveram sendo 

acompanhados por diferentes interlocutores/as, como colegas, pais, amigos, 

supervisores, professores, pessoas desconhecidas da comunidade escolar, enfim 

uma grande variedade de sujeitos que cruzaram minha vida. Nessa direção, 

gostaria de destacar que todos os pequenos textos apresentados, que narram os 

modos como tenho me constituído enquanto professor, não são histórias 

individuais, mas produções coletivas que foram tecidas nas relações que estabeleci 

com outros sujeitos. Portanto, ao recusar propositalmente a escrita autobiográfica, 

contrariei o que Baumann (2008, p.15) apresenta como sendo “a modesta ambição 

de instigar em retrospecto, uma lógica interna e um significado na vida contada”. 

Por isso, não procurei estabelecer uma lógica interna entre as experiências 

vivenciadas e também não tive a intenção de ser auto-reflexivo, mas de tão 

somente problematizar as práticas que me constituem enquanto sujeito.  
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