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Introdução 

 

O presente texto é parte da pesquisa de mestrado, em fase de conclusão, que 

objetiva identificar quais as marcas da alteridade (CASSÃO, CHALUH, 2012) 

presentes na constituição do professor iniciante. Para desenvolvimento da pesquisa 

constituí um Grupo de Trocas de Experiências Docentes (GTED), composto por nove 

professores iniciantes e por mim que estive como coordenadora/pesquisadora do grupo 

e também professora iniciante. Com o GTED foram realizados sete encontros, cada um 

com uma questão geradora das discussões. Foram produzidos ao todo, mais de quatorze 

horas de gravação com as narrativas dos professores no grupo. Como considerado por 

Benjamin (1996), narrar é recuperar a faculdade de intercambiar experiências, por esse 

motivo, o GTED tornou-se um espaço onde professores narraram as experiências de 

seus primeiros anos de prática docente. 

Marcas da alteridade é aquilo que fica, que permanece após o nosso encontro 

com o outro e que de alguma forma transforma nosso pensamento ou nossas atitudes. 

No meu estudo busco ver como tais marcas impulsionam a constituição do sujeito 

professor, do seu eu profissional. Dos diálogos do grupo, gravados em áudio, foi 

possível identificar treze marcas da alteridade, dentre elas, destaco uma que chamei de 

cultura da escola. Nesse artigo pretendo explicitar como identifiquei esta marca e como 

ela acontece para o professor iniciante dentro do contexto da escola e ou das instituições 

de Educação não-formal. 

A pesquisa adota uma abordagem qualitativa, a partir de uma perspectiva sócio-

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

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

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

autora também afirma que “a pesquisa é vista como uma relação entre sujeitos, portanto 
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dialógica, na qual o pesquisador é uma parte integrante do processo investigativo” 

(FREITAS, 2002, p. 21). 

Escolhi, para trabalhar com a produção dos dados, as entrevistas coletivas 

(KRAMER e SOUZA, 2003). A escolha desta modalidade de entrevista partiu da 

vontade de se constituir no GTED um espaço dialógico e inter-relacional. Kramer e 

Souza (2003) descrevem sua experiência com as entrevistas coletivas e afirmam que 

durante as mesmas o diálogo e a partilha de ideias acontecem com maior intensidade, 

uma vez que os professores tem a possibilidade de ouvir e serem ouvidos. 

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

1989), pois busquei indícios contidos nas práticas cotidianas do magistério, narradas 

pelos participantes do GTED que me levaram a identificar quais marcas da alteridade 

estão presentes no início da profissão docente. Ginzburg (1989) apresenta esse 

paradigma no campo das artes, como uma maneira de distinguir entre uma obra falsa e a 

original, não pontuando os traços comuns do artista, mas coisas que passam 

despercebidas, pormenores da obra, coisas que somente o verdadeiro artista poderia 

reproduzir. 

 

Os professores participantes do GTED. 

 

Para a constituição do GTED, enviei um convite via e-mail para um grupo de 

vinte professores iniciantes que trocavam experiências dos primeiros anos de prática 

docente através da escrita de e-mails. Eu, como participante desse grupo virtual de 

professores, tive acesso ao conteúdo de cada e-mail compartilhado, e foi a partir dessa 

experiência que tive a vontade de pesquisar sobre relação entre profissionalidade e 

alteridade docente, especificamente nos anos iniciais da profissão. 

Cunha (2007) fala da recente compreensão do fazer docente como uma 

dimensão sociopolítica e traz o conceito de profissionalidade docente como sendo 

“profissão em ação, em processo, em movimento” (p. 14, grifos da autora). Para ela, o 

professor enquanto profissional estaria coerentemente mais dentro do conceito de 

profissionalidade do que no de profissão, pois ao fazer docente cabe sempre o 

movimento de continuidade, de dinamismo, de processo. 



Chaluh (2008), a partir de uma perspectiva bakhtiniana, afirma que a alteridade 

deve ser vista como aspecto fundamental de nossa formação. Para a autora, antes de 

pensarmos na construção do conceito de alteridade devemos compreender o que 

significa exotopia. Para a autora o sentido exotópico se abriga no fato de que “o outro 

tem a possibilidade de me provocar por estar em um lugar privilegiado, por estar nesse 

lugar exterior do qual consegue enxergar coisas a meu respeito que eu mesma não 

consigo enxergar” (p. 192). 

Desse modo, considero importante elucidar que essa formação a partir do outro, 

não é algo que reside em mim de maneira pronta. Nem tampouco se encontra pronta no 

outro. A formação surge a partir da relação. É nesse espaço do entre (o outro e eu) que a 

formação acontece a partir da provoca-ação (CHALUH, 2009) que o outro me faz, e 

que eu também faço ao outro. 

Assim a pesquisa da qual esse artigo é parte, busca identificar as marcas da 

alteridade que formam o professor em seu início de docência, ou seja, de que forma 

esse outro me marcou e a partir dessa marca perceber a mudança e/ou transformação. 

Para a realização de sete encontros do GTED, no decorrer do ano de 2011, foram 

realizados sete encontros estruturados em entrevistas coletivas (KRAMER; SOUZA, 

2003). Cada encontro trazia uma questão temática pertinente no contexto das 

experiências de um professor principiante. Seguem abaixo as questões elencadas no 

documento: 

 

1. Como lidar com os adultos do ambiente escolar? 

2. Como vejo a escola onde trabalho? 

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

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

5. Quando ensino o que estou deixando de ensinar? 

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

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

que ficaram em mim desse processo? 

 

A minha intenção ao elaborar estas questões era ter um eixo a partir do qual as 

discussões no GTED poderiam surgir. A partir destas questões, os professores teriam 



um espaço para falar sobre suas sensações, suas vivências e dizerem o que pensavam 

sobre cada assunto. As bases que utilizei para a elaboração de tais questões são os 

conteúdos dos e-mails trocados pelo grupo virtual de professores iniciantes. Foi a partir 

da leitura destes que formulei cada questão, pois as vivências narradas pelos professores 

via e-mails me inquietavam a pensar justamente nas questões com as quais decidi 

trabalhar no decorrer dos encontros.  

O GTED constituiu-se em um grupo bastante heterogêneo, como é possível 

observar na tabela abaixo.  

O GTED é composto por 10 professores iniciantes sendo: 

1 do sexo masculino; 
9 do sexo feminino; 

5 estavam em seu segundo ano de prática docente; 

4 estavam em seu primeiro ano de prática docente; 
1 estava em seu quinto ano de prática docente; 

6 professores de sala regular; 

4 trabalhavam com educação não formal; 

8 professores de ensino fundamental I; 

1  professor de ensino fundamental II e ensino médio; 

1 professor de teatro; 

4 professores trabalhavam em jornada dupla de trabalho; 

6 professores trabalhavam em jornada única de trabalho (um período). 

 

Percebo que todos os segmento da profissão docente estiveram representados no 

grupo, professores de Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II, Ensino Médio; 

professores que atuam na escola e outros que atuam em outras instituições educacionais; 

professores que estão na pós-graduação e alguns que se dedicam à atividade docente; 

professores com jornada única e outros com jornada dupla de trabalho. 

Essa diversidade de histórias de vida e de percursos profissionais trouxe ao 

GTED um sentido ainda maior na construção do conhecimento. Ainda que fossem 

provenientes de histórias singulares, contadas por sujeitos também singulares, as 

experiências narradas encontravam-se umas com as outras, enriquecendo ainda mais os 

diálogos produzidos no grupo. 

 

Das marcas da alteridade: a cultura da escola. 

 

Uso como ponto de partida o conceito de provoca-ação (CHALUH, 2009) e vou 

um pouco além ao pensar que a partir dessa provoca-ação do outro, marcas surgem. 



Marcas da alteridade. Marcas que me permitem a reflexão e formação a partir delas. 

Marcas deixadas pelos outros com os quais os sujeitos da pesquisa se relacionaram em 

seus primeiros anos de prática docente nos contextos educativos formais e não formais. 

Marcas que são percebidas no regresso deles a si mesmos após o encontro com o outro e 

que possibilitaram a eles uma trans-formação. 

A partir das análises desempenhadas sobre o material produzido no GTED, foi 

possível identificar treze marcas da alteridade, presentes na constituição da 

profissionalidade docente dos dez professores participantes da pesquisa. São elas:  

 O silêncio; 

 O isolamento; 

 A invisibilidade; 

 A solidão do trabalho docente; 

 As práticas perversas; 

 O educar os ouvidos; 

 A cultura da escola; 

 A responsabilidade docente; 

 A amizade; 

 As armas; 

 O micro coletivo; 

 As escolhas; 

 A saudade; 

 

 Como já referido, neste trabalho destaco a cultura da escola enquanto marca da 

alteridade. Abaixo trago uma das narrativas do GTED onde é possível perceber a força 

da cultura da escola como algo que marca o início da docência e provoca no professor 

uma trans-formação: de postura, de pensamento e de prática profissional. 

 

 

 Professora Michele – Encontro do GTED - 2011 



Eu estava com uma primeira série e eles são muito falantes, até pela idade, eles são muito 
falantes. Então eu estava tendo dificuldades no começo, em conseguir atrair a atenção deles. 
[...] Um dia conversando com as outras professoras, elas me falaram “porque você não tenta 
trazer bala? A gente traz todo dia bala para as crianças. A criança ficou quieta, a gente dá 
bala no final da aula!”. Então eu pensei assim: “bom eu não sei o que vai dar isso, mas como 
todas as professoras me recomendaram e falaram “Filha”! Olha o bairro que você está! Para 
essa molecada você tem que dar bala, porque eles não têm dinheiro para comprar!”  E era 
verdade, eles eram malucos por bala lá. Então eu combinei com eles no começo da semana que 
na sexta-feira eu iria levar uma surpresa para quem se comportasse. Quem bagunçasse não iria 
ganhar! E a gente tinha feito um combinado que quem gritasse iria pedir desculpa para o 
outro. Bom eu tive que sair da sala [...] foi quando eu falei “olhem, vocês fiquem só um 
minutinho aqui, que eu tenho que ir à biblioteca. Quando eu volte i, uma menina estava 
bagunçando muito. Ela estava em pé, gritando, enquanto os outros estavam quietinhos. Chamei 
a atenção dela, mas demorou só um pouco e ela começou a bagunçar de novo, dessa vez eram 
ela e mais uma. Foi quando eu falei “o que foi que a gente combinou”? Que amanha iria ter 
surpresa para quem ficasse quietinho. E vocês duas estão bagunçando. Então vocês não vão 
mais ganhar a surpresa!” Como eu havia prometido que a surpresa era só para quem ficasse 
quieto, chegou no dia eu fiquei pensando “poxa vida e agora?” Eu comecei a distribuir na hora 
da saída e falei “Vocês duas não vão ganhar, porque vocês lembram que o combinado era ficar 
quietinho e todo mundo se comportou, menos vocês.” E as crianças foram embora. E meio 
minuto depois uma das meninas que não ganhou bala voltou com a mãe que me abordou 
“Quero falar com você! O que você fez com a minha filha?!”. E eu disse “Mas o que foi que ela 
te disse?”. E a mãe “O que você deu para os outros alunos e não deu para a minha filha?! A 
menina está com vontade aqui! A menina quer! Escuta! Não mexe com a cabeça da minha 
filha! Se você mexer com a minha filha você vai se acertar comigo!”. Eu falei “Como assim 
mãe? Mexer com a cabeça da sua filha? Eu combinei com eles...”.  A mãe “Eu sei que você 
combinou, ela já tinha me falado. Agora você não pode combinar uma coisa e depois não 
fazer!” E eu falei “Mas eu fiz o que eu combinei! Eu combinei que não daria para quem 
bagunçasse e sua filha bagunçou”. E a mãe “Você não pode fazer isso, você está mexendo com 
a cabeça da minha filha! A professora do Pré também mexeu com a cabeça da minha filha e 
seu encontrar com ela eu arrebento ela! Eu não respondo por mim! E com você é a mesma 
coisa! Se você mexer com ela, você vai se ver comigo!”[...] Eu fui saindo da sala e falei “Bom 
eu tenho que ir, mas eu combinei com a sua filha, e eu estou fazendo isso porque aqui na escola 
a gente tem a função de ensinar as crianças, mas eu quero também que eles aprendam a 
respeitar os outros, ter educação com os coleguinhas...” Mas eu não falei que a menina era 
sem educação. “Você não fala que minha filha não tem educação!”. Quem cuida da educação 
da minha filha sou eu! Você não queira educar a minha filha! Aqui na escola você só tem que 
ensinar minha filha e mais nada! Se a minha filha começar a bagunçar, você vai me ligar e eu 
vou levar ela embora! Ela não vai ficar na escola com você chamando a atenção dela. Porque 
quem cuida dela sou eu. Você não chame a atenção da minha filha! Foi quando eu falei “ Mãe 
como que eu posso estar na escola e não chamar a atenção da sua filha? Se eu chamo de todos 
os outros? Você quer que eu faça diferença?”. Agora a sala é minha, se a menina está dentro 
desta sala ela é minha responsabilidade. Se ela está bagunçando, tem cabimento eu ligar para 
a mãe? Tem cabimento eu ligar para mãe toda vez que a menina conversar? Só sei que essa 
mãe foi me seguindo até a sala dos professores e gritando “Você vai se ver comigo! Porque eu 
te pego e te jogo numa vala! Você não queira saber o que vai te acontecer! Essa mulh er 
gritando e me ofendendo, quando apareceu a diretora. Ela logo abaixou o tom de voz. A 
diretora disse à ela que ouviu-a me ofendendo mas a mãe alertou a diretora “Se você não 
tomar providência do seu jeito, tomo eu do meu!”. A diretora falou “Você não va i tomar 
providência sua nenhuma! Aqui dentro da escola quem manda sou eu!” E a mãe “Mas eu tomo 
na rua!”. No dia seguinte, a diretora me chamou, junto com mais duas professoras, e foi 
registrando em ata tudo o que eu falava, e por isso eles tiveram que rasurar a ata várias vezes, 
porque eu falava uma coisa e eles anotavam outra na ata . Era a coordenadora que estava 



redigindo a ata, sentada do meu lado. Enfim, a diretora falou para mim que não era mais para 
eu fazer isso, porque isso não acontecia naquela escola. Que eu como uma pessoa formada, 
estudada, inteligente, deveria saber que isso era errado e que isso não deveria acontecer 
jamais! Eu falei “Não acontece?! Eu fiz, sem querer justificar meu erro, eu realmente acho 
Beharviorismo errado, só que eu usei porque eu queria chamar a atenção da turma, eu queria 
entreter, era um momento inicial, e eu fiz porque outras professoras falaram que funcionava. 
Então isso acontece você também já foi professora e você sabe que acontece. “Todo mundo traz 
balinha para o aluno para chamar a sua atenção”. Mas ela me contrariou e disse que ninguém 
dava bala na escola dela, só eu. Querendo dizer “você entrou, você foi a errada”. Daí eu falei 
assim “Bom eu posso ter errado, mas eu quero falar que a partir de hoje eu nunca mais vou 
trazer bala para nenhum aluno na minha vida. Nem nessa situação, nem em nenhuma outra. 
Porque senão pode acabar acontecendo de um aluno pegar a bala do outro e os pais acabarem 
me acusando também.” Então a diretora falou “Não você não pode usar a palavra nunca mais. 
Porque pode ser que um dia você precise”. Eu falei “Não! Eu não vou fazer! Você acabou de 
me falar que é errado! Eu não vou mais trazer bala!”. Ela argumentou “Não, quando é começo 
de ano, daí pode”. Ela ainda falou para mim que era para eu tomar cuidado porque ali dentro 
da escola ela poderia me ajudar não deixando a mãe entrar. Mas que fora da escola ela não se 
responsabiliza pelo que poderia acontecer e que naquele bairro eles resolviam as coisas na 
rua. As outras professoras começaram a me defender: “A gente falou para ela fazer isso! A 
gente faz isso! Você sabe! Sempre deu certo”. Enfim a diretora me falou “Michele não faça 
mais isso! Peça desculpa a essa mãe. Se você quer um conselho: faça o que ela mandou! E 
saiba que se essa mãe abrir um processo contra você na Secretaria de Educação, eu vou ficar a 
favor dela. Porque você não poderia não ter dado essa bala para a menina. “Então eu já estou 
te dizendo desde aqui, que se isso for levado para frente, eu não vou te apoiar”. Eu pensei: 
legal agora eu tenho uma mãe me ameaçando e uma diretora que não me apoia.  A diretora 
disse que iria conversar também com a mãe, e eu fui embora da reunião. No dia seguinte, fiquei 
sabendo que a tarde a diretora chamou a mãe, disse à ela que eu tinha me arrependido e que 
não iria mais fazer isso, e que eu estava pedindo desculpas, mas que ela não iria entrar dentro 
da sala de aula para fiscalizar o meu trabalho, como a mãe havia prometido fazer. Das 
ameaças que a mãe me fez, uma delas era que todos os dias a mãe colocaria um pacote de 
balas na bolsa da menina e ela poderia chupar bala na hora que ela quisesse dentro da sala de 
aula, porque quem manda na filha dela é ela e não eu. E no dia seguinte, na hora que eu 
cheguei na classe, a menina estava com um pacote de balas dentro da bolsa. Eu falei “Bom 
dia!”, a menina virou, pegou a bala e começou a abrir “Professora, a minha mãe mandou bala 
e falou que eu posso chupar!”. Na hora eu pensei “O que eu vou fazer?”. Se eu falar para a 
menina: “tá bom agora você vai dividir com os colegas a mãe viria me espancar, se eu falasse 
para ela não chupar, aconteceria a mesma coisa” Foi quando eu falei “Que legal! Pode 
chupar”! 

 

A fala da professora Michele mostra a força que o outro exerce sobre nós. 

Michele, ao sentir que estava com dificuldades em lidar com o comportamento de seus 

alunos, recorreu a suas colegas de trabalho em busca de apoio. E o conselho não poderia 

ser mais desastroso “Filha! Olha o bairro que você está! Para essa molecada você tem 

que dar bala, porque eles não têm dinheiro para comprar!”. E mesmo desconfiando de 

que aquela era uma prática inadequada ela decidiu fazer o que as professoras disseram. 

Se as outras professoras, mais experientes faziam, ela também poderia fazer. 

Quando, ao final da narrativa, a diretora diz para a professora Michele que ela sendo 



uma pessoa formada, estudada, inteligente, deveria saber que isso era errado e que isso 

não deveria acontecer jamais, ela reforça a convicção de que a Michele em sua 

formação sabia que aquele procedimento era arriscado e incondizente com a perspectiva 

pedagógica que a própria Michele constituía enquanto professora. Mas quando estamos 

no lugar de professores em início de docência a voz do professor experiente é muitas 

vezes mais forte do que nossas concepções pedagógicas adquiridas durante o curso de 

formação. Desse modo a professora Michele deixou de lado suas convicções e decidiu 

aplicar o “método da bala”. 

Michele ao se deparar com a indisciplina de duas alunas sente-se insegura em 

não cumprir com o combinado, ou seja, entregar as balas para as meninas que estavam 

bagunçando. E percebo aqui, gritando aos berros, o que Guarnieri (1996) chama de 

cultura da escola. Uma marca constituída no seio da escola (e/ou instituições escolares) 

e que passa a tomar um corpo próprio nesse contexto.  

Guarnieri (2005), em diálogo com diversos autores, compreende que a cultura da 

escola é constituída de rotinas, tarefas, procedimento e valores presentes no cotidiano da 

escola. Essa cultura, quando incorporada pelo professor (isso em geral acontece com os 

passar dos anos) esse passa a considerar algumas práticas como adequadas. Quando o 

professor iniciante chega à escola, ele, na maioria das vezes, acaba por assumir em uma 

postura mais passiva, não querendo enfrentar desentendimentos e conflitos, e adere esse 

modelo cultural aceito e inquestionável (GUARNIERI, 2005). Considero que um bom 

exemplo dessa prática é o “método da bala” indicado à professora Michele.  

Complementando as contribuições de Guarnieri (2005), observo que no caso da 

professora Michele, além de frustrações, conflitos e desânimo, incorporar a cultura da 

escola em seu fazer docente lhe trouxe sérios problemas. Mas o que me faz definir algo 

tão amplo como a cultura da escola como uma marca da alteridade? Essa cultura é 

constituída de práticas realizada pelos sujeitos da escola. Essa cultura não está nos livros 

nem tampouco configura-se de forma padronizada, como um saber a ser aprendido 

compreendido. Ela nasce no seio da escola e ali toma corpo. Cada escola possui sua 

cultura e é transmitida para o professor iniciante através do contato com os outros da 

escola: aí que ela passa a se configurar como uma marca da alteridade. 

Percebo que ao incorporar-se na cultura da escola e ser incorporado por ela, o 

professor iniciante assina o seu ato responsável e responsivo perante seus pares, seus 



alunos, a equipe de gestão, os pais, e os demais sujeitos da escola. Para Bakhtin (1997), 

responsabilidade e responsividade estão juntas na vida: ao mesmo tempo que se é 

responsável pelo ato, se responde através deste ato às provocações que estão presentes 

na vida. Pensar na responsabilidade como um ato responsável e responsivo (no sentido 

bakhtiniano de responder ao acontecimento que nos é dado pelos elementos presentes na 

vida) traz a dimensão responsável/responsiva que marca o início da carreira docente. As 

respostas mudam de acordo com as provações, o contexto e o lugar em que se está no 

momento desta resposta.  

Compreendo que através dos encontros que aconteceram no GTED, o diálogo 

trouxe aos sujeitos a possibilidade de reavaliação de suas posturas através da 

experiência e da reflexão do outro. Bakhtin (1997) diz que “na vida, depois de vermos a 

nós mesmos pelos olhos de outro, sempre regressamos a nós mesmos” (p. 37). Esse 

movimento de retornar aos nossos pensamentos depois do encontro com o outro, foi 

também percebido por mim nos encontros do GTED. A ressignificação que acontece 

quando o sujeito se vê a partir do outro e volta-se para si mesmo, a sua consciência 

individual dá forma e sentido ao que ele viu/ouviu/viveu no encontro com o outro. 
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