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Introdução

O trabalho tem como origem a dissertação de mestrado desenvolvida no programa de
Pós-Graduação em Educação UFPEL, a pesquisa aqui apresentada teve o objetivo de
construir a narrativa sobre a trajetória de vida e formação de três professoras egressas do
curso de Pedagogia, que atuaram como estagiárias na escola básica durante a graduação
(estágio não obrigatório), procurando entender quais os espaços e tempos que levaram a
escolha da profissão docente. A pesquisa se preocupa com a formação docente e assim
aborda a narrativa da escolha da profissão destacando que os espaços sociais narrados para
contar a história da escolha da profissão docente por cada professora revelam fontes sociais
de aquisição dos saberes docentes, uma vez que os saberes docentes são construídos ao
longo da história de vida dos sujeitos (TARDIF, 2004).

Metodologia

A investigação teve interesse em entender as vivências significativas na história de vida e
formação que impulsionaram três professoras na escolha da profissão docente inserindo-se
nas pesquisas sobre as narrativas docentes. A abordagem metodológica está embasada em
autores como Souza (2006), Cunha (2008) e outros, para compreender e analisar as trajetórias
de formação docente. As narrativas foram construídas a partir de seus relatos orais. Como
meio de coleta das narrativas das professoras realizei entrevistas com questões norteadoras
de cunho biográfico tentando direcionar o objetivo das entrevistas. Como me tornei professora?
Foi o questionamento inicial que desenvolveu a narrativa das professoras e teve como
preocupação a potencialidade de emergir uma diversidade na resposta para que fosse possível
a origem de outras interrogações.

Resultados e Discussão
Ao convidar as professoras para que pensassem na seguinte questão: “Como me tornei

professora?” elas foram contando-me as suas experiências de vida que julgaram significativas
para a escolha da profissão docente. Deste modo, cada história é contada a partir de tempos e
espaços vivenciados na trajetória de vida de cada uma.

Nas narrativas as professoras falaram sobre os caminhos que percorrem até chegar à
escolha pela profissão ressaltando os espaços vividos, a própria experiência de escolarização,
a influência da mídia e da profissão dos familiares, e as imagens socialmente construídas da
profissão docente e as próprias imagens que construíram durante suas trajetórias de vida e
formação docente. Também evidenciou-se a influência de espaços sociais como a família, as
instituições religiosas, a escola, a universidade e outros. Ao narrar fatos de suas histórias de
vida que proporcionaram que cada uma se tornasse professora, foram evocadas lembranças,
às vezes da infância, outras da adolescência ou vida adulta, trazendo para a narrativa lugares,
pessoas, sonhos e inquietações na busca por explicar a história da construção do ser
professora.

Considerações Finais
Ao interpretar a trajetória de formação das professoras estudadas pude verificar que a

escolha pela profissão docente se deu num conjunto de cruzamentos de espaços, pessoas e
concepções enraizadas desde a infância, percorrendo a adolescência e a vida adulta revelando
que a escolha da profissão docente insere-se na trajetória de vida de cada professora
pesquisada e que as vivências que impulsionam esta escolha foram configuradas em espaços
sociais de aquisição dos saberes docentes.
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