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A satisfat;iio profissional, as relat;óes interpessoais e a auto-estima do professor

CI6udll!lTerra do Nasclmento.
VBntoir Roberto Brancher**

Valeska Fartes de Oliveira***

Este artigo pretende trazer reflexoes - experenciais e teóricas - sobre a auto-estirm docente,
centrando tal reflexao na irrportancia da mesrra para a satísracéo profissional do protessor,
considerando a lógica da sociedade contemporilnea corro um dos elementos que pode levar o professor
a ter problerras em sua auto-estirra. Procura rmstrar a relat;iio que existe entre auto-estirra docente e
discente, bem corro o papel do professor na construcño saudável da auto-estirra dos seus alunos. Para
tanto, apresenta, primeiramente, urra experil!ncia realizada com professor da rede estadual de ensino do
municipio de Júlio de Castilhos - RS, através de urra vivl!ncia realizada pelo GEPEIS (Grupo de Estudo e
Pesquisa sobre Irraginário Social), a qual buscou trabalhar com a auto-estirra docente. Em um segundo
rmrrento, traz as reflexóes teóricas que fundamentaram a prática concretizada. Nesse rmmento,
apresenta, no primeiro tópico, um breve resgate das conceítuacñes de auto-estirra; no segundo tópico,
acende reflexoes acerca da auto-estima docente; e, finalmente, no terceiro tópico, faz um paralelo
entre a auto-estirra docente e a auto-estirra discente, analisando o papel do professor na construcño
desse constructo psicológico e social.

Palavras-chave: Auto-Estirra. Relat;iio Interpessoal. Satisfat;iio Profissional. Forrrat;iio Oocente.

1 prora. Ms., Psic:opedagoga, GEPEIS/UFSM¡
2 Prof. Ms. Subst. FUE; GEPEIS/UFSM;
3 Profill. Dra. GEPBS/UFSM.

Reflex6es iniciais

Para acenderrros as nossas reflexees experíenclals, preclsarros, primeiro, apresentar de que lugar
falarros. Este lugar se constitui em um grupo charrado GEPEIS, ou Grupo de Estudos e Pesquisas em
Educat;iio e Irraginário Social, criado em 1993 e registrado no CNPq corro grupo consolidado, que tem
realizado pesquisas em rede através de projetos interinstitucionais. Um dos objetivos do GEPEIS é o
trabalho com a forrrat;iio continuada, assim buscarros em nossa trajetória a realizat;iio de vivl!ncias com
caráter extensionista, vinculadas a projetos de pesquisa, em diversas escolas no Estado do Rio Grande
do Sul e fora deste.

A vivencia que ora apresentarros, diz de uma dessas experiencias realizadas com professores da
rece, cujo terra central de trabalho fol a auto-estirra, constituindo-se em urra extenslonlsta,
pertencente a um projeto de pesquisa do GEPEIS. O objetivo da mesrra foi verificar as diferentes
representacñes dos professores sobre si mesrros, trabalhando a auto-estirra através das relacües
interpessoais. O trabalho foi realizado no ml!s de setembro de 2006, em urra escola de rede estadual de
ensino do Municipio de Júlio de Castilho, com 24 professores, e fol estruturada da seguinte rraneira:

· Dinamca de aprasentacño do grupo, com figuras que tratavam da auto-estima¡

· Dlscussáo das figuras, relacionando-as com o tema¡

· 'Técnica do espelho', que consiste em urra caixa com um espelho colado ao fundo. Um por urn, os
participantes devem olhar o que tem dentro da caixa e relatar um sentimento que Ihes veio a tona;

• rxscussao dos sentirrentos que viera m a tona a partir da atividade anterior, relacionando-os a
auto-estima pessoal¡

· Leitura coletiva de rratérias de revistas sobre o assunto, realizando urra síntese do mesrro para
apresentar ao grande grupo;

· 'Dinamca da flor', que consistem em relatar em um papel em forrrato de pétala os sentimentos
que a vivl!ncia Ihe despertou.

A partir da experiencia realizada com a vivencia descrita anterionnente, puderros construir, junto
com os professores, algurras constatacñes significativas em relat;iio a auto-estirra docente: número
significativo de professor com problerras em sua auto-estirra pessoal e profissional; dificuldades do
grupo em se rrostrar e participar das atividades propostas para além do superficial; relacües
interpessoais superficiais, as quais dificultam ainda mais a construcño de uma auto-estima positiva.
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Estas constatat;6es foram sendo pen::ebldas é rredrda que o trabalho da vlYéncla la se
consolidando. Asslm, elnde no fllllll de prlrren etMdade, vérlos pro1'l!lSSOI1!lS, durante e splBllBntet;lo,
correntevam de que estavam precisando de trabal10s que 'rTI!Xl!ssenf com iI sua auto-estlmil.
li"iIduall1lllnta o trabalho evolul de um pensamanto IndMdual para um outro, coletlYo, e as dll'k:ullladlls
InterpBll!IDals foram surglndo. Nesse ITDmanto, vérlos professoras cOl1lllntaramque, apesar da ciliada sar
tlo pequanil, eles poueo ou nada se encontravam ou conversiIVam, flcando Isolados em saus tlilbalhoB
docentes.

OBste ITDl1IIlnto em dlante, fIcou explicita a superft::l!lldllde com que liS rali!lo;:l\es Inte.rpaslli!lls se
dIo na escola, onde cada um parece tazer o seu trabilll1o, sem liS treces e dlscussl\es 5elJ1lre tlo
IIJ1l0rtllntes 1I docencia, pols além de contrlJuem tecneerreree, lIux1l1em de fOnTli!l crucial no
desenvolYlnEnto psicológico do profes&or.

A partir desslI dll'k:uldllde de relaClonlllTl/lntos, pouco 11 pouco flcou nltldll 11 razlo para o grupo
sentir-se intirridlldo e, por vezes, até mesrTll ilcorrodlldo com liS lItividlldes que eseevam sendo
desenvolvidlls. Assim, a diflCuldade do grupo em se 'm:lstrar', em 'se eeer; nllquele ITDITI/lnto, estava
PIISSllndO diretalTl/lnte pelas diflCuldlldes de contlltllr o outro e, desslI rmneira, encontrar nesse outro
um pouco de sensibilidllde e IIcolhilTl/lnto.

Os IIPOntelTl/lntos Inlclllls que poderros tl'/lUlr, explc:ltlldos IItl'/lv6s dos eeserees dos professores,
nos ITDstram 11 posslbllldllde real de se trablllhllr com a Iluto-estln'll do ereresser, Esta pen::ePl;lo nlo fol
sOlTl/lnte sentida por n6s, enquanto rredllldores des etMdedes, rres nas talas Infomels dos pl'Óprlos
prol'essores, que pereeberam o quanto elnde preclsevem 'rTI!Xl!r' nesses questl\es e o qUllnto um
tl1lbalho, que InlclallTl/lnte pode parecer desnecessérlo, pode mostl1lr-se protlcuo e tundalTl/lntel •
fomet;lo do 'ser prol'essor'.

FI9.JRA 1: Produ.;;lo coletlYa acen::a dos sentmentos despertados na vlYincla.

COnform¡, a FIgUI1l 1, os protessores rallltel'/lm o despertar de sentlmentoa tals COITD: errpatla,
fon;a, amor pl'Óprlo, sutoconhec:lrrento. Através da YlYincra chegaram. consclinclB da necesslllade de
trabalhilr milis profk:us e contlnuarrente a auto-estm e as 1ll1at;l5es Interpessoals no espst;o daescola,
apontendo a eusincla da morrentos COITD este, que vsem o tlllbalho na perspectlYe dos Silbares
pessoals dantro da escola. Conform¡, explc:lta a colaboradora X "tenho sentido na escola poueos
mol1lllntos e BSpat;OS onde podelTllS discutIr e bñ1car uns com 05 outros· ou como explicita o
colabonlldor Y -l9lIll1IIlnte a escola nos Instiga a rrorrentos COlJ1letltlYos e nlo a rrol1lllntos de troca e
convlvfoncla hiI~nlca·. Já a colabolildora Z explk:lta porque todas estas perspectivas IIJ1lUII[);lIs
deslnvestem na f1gUIil do professor '""( •••) selJ1ll1! que venho plIra 11 escolll pela parte da rnmha, fIco
pensllndo o qua os I1IIlllS colegas vIo pensar de l'1'M\ porque aflnal nuncll pllnllrroS pnll conversar e Isso
fu com que eu tarrbém deble de tentar rre aproxmer e R:lIl1zlIr rrorrentos de estudo e produ.;;lo
conjunta, e Isso acaba rrexendo com lI05&lI auto-estm de professor".

seberres que este tlilblllho tem call1ter te6rlco-pnitlc:o, onde liS questlles teórlcas tarrbém silo
II11l0rtllntes ao processo de autoconhecer-se, poIs fundllrn:ntllm liS prátlCIlS, que devem ser reflet:kIlls
no cotidiano escolar.

a:nIx.ufam.brn,coI p"!DD7.o1J1l1l.1Vn
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corrolerrenterros essa perspectiva de forma~ao com o olhar atribuído por Nóvoa (2000, p. 11),
explicitando a "autoforrracño" que segundo ele, nesses rromantos "o formador passa a formar-se
através das reflexoes sobre suas trajetória pessoais e/ou profissionais", e vai mais afundo, afirmando que
nesses processos autoformativos, na rela~ao com as coisas (eco-forrracáo), na rela~ao com os demais
individuos (hetero-forrracñc), os saberes e a forma~ao continuam a se desenvolver.

Aprofundamento das dlscussñes em tomo do professor corro sujeito em constante forrracño,
buscando um novo significado ao conhecirnento de si, com vistas aautoforrnac;ao constante, foi o olhar
atribuído por Benini; Brancher (2005, p. 05), artigo que pode ser tomado numa referencia a tais
elucldacñes. Os autores acreditam que

Conhecer os processos nos quais os docentes sao fonnados leva- nos a urna revlsáo e a urna
resslqnlñcacáo das práticas, merrórias e identidades docentes. É nessa perspectiva que enfatizarros o
realce da História de Vida e da Memória Professoral ao construto da identidade docente.

Além dlsso, a eseuta destes proñssionais, penTlitindo-lhes que falem e/ou pensem em rela~ao a
suas Histórias, exerce em alguns indivíduos, urna espécie de sistema terapéutico, ande estes
proñssícnals correcam a se perceber e a visualizar suas diFiculdades formativas através de outro
"Angula".

Olhar os processos formativos é uma nova forma de perceber as lacunas, instauradas na forma~ao

universitária e em outres lócus formativos, construcño essa que, errbora significada individual e
diariamante pelos sujeitos, também pode ser trabalhada e intensificada na escola e na coletividade,
sendo necessário, para tanto, entender as instituic;óes enquanto espac;os coletivos de forrracño, Terros,
aqui, que ressaltar que, embora estes processos formativos acabem se realizando em locals mJltiplos,
serrpre sao vividos pelo professor e corro ele significa estes rrorrentos formativos, as informac;óes
perpassam pela subjetividade e pela forma~ao pessoal e proflsslonal do formador em questño,

A auto-estima docente: algumas reflexoes

A auto-estima, segundo Monteiro (1995), responde ao tipo de apreco, conslderacño e
benevolencia que cada pessoa tem para consigo rresrna. Envolve aspectos, tais corro: vontade de ser
quem é, satlstacáo com os prépríos feitos, sequranca pessoal, capacidade de tomar uma resolucño e
manter-se nela, satisfac;ao com a idade, gostar de estar na corrpanhla de pessoas, considerar-se feliz,
perceber a conslderacéo dos outros pelos seus sentimentos, fazer o melhor que pode e ter 3nirro. Diz
respeito ao julgamanto que cada pessoa faz do seu autoconceito, formada através da lnterpretacáo da
retrcajrrentacéo das suas experiénclas flslcas e soclals, Constitui-se na avalia~ao interna e externa do
'eu', É o espelho, o reflexo do autoconcelto I .

Parte do que uma pessoa faz ou deixa de fazer, segundo Oaklander (1980), depende do seu nivel
de auto-estima. Por isso, a auto-estima constitui-se em urna dirrensao psicológica ITIJito irrportante,
ligada ao processo de identidade, refletindo o valor que a pessoa atribui as qualidades de que se julga
possuidora, dizendo-se que se constitui na parte afetiva do self, a extensño do quanto adrrüarros e
valorizarros a nós rresrnos.

Esse tipo de apreco pode ser positivo ou negativo. No primairo caso, diz-se que é favorável,
respondendo a sentimentos de objetividade e a vlsáo o mais realista possivel das possibilidades, defeitos
e virtudes que a pessoa possui. Já na forma negativa responde a rigidez corrportarrental, macanisrros de
fuga de si rresrro e eesconñanca das outras pessoas (MONTElRO, 1995). ce acordo com Palma (1995),
urna auto-estima positiva ou negativa reflete-se nos sentirrentos e corrportarrentos,

Quanto mais realista tor a vlsáo que a pessoa faz de si mesma, descortinando sltuacñes e
possibilitando conñanca em si própria e capacidade para alcancar um objetivo, mais positivo será sua
auto-estima. Para Bee (1997), a auto-estima nao é algo fixo, pols "ela depende do sucesso nos
relacionamantos ou tarefas considerados lrmortantes" (p. 304).

Pessoas que gostam de si masmas tém características comuns. Sao individuos que tém malhores
deserrpenhos no trabalho e saem-se melhor em testes de realizac;ao, veem-se corro responsáveis pelos
prépríos sucessos ou fracassos, tém mais amigos, percebem seu relaciona manto mais positivamante,
podem ser mais competitivos e tendem a alcanc;ar urna 'identidade realizada'. Para tanto, avaliam-se
pelas habilidades de seus pares, passando ao processo de auto-avajacéo, Por isso é fundamantal sentir
se capaz diante do grupo.

A auto-estima encontra-se ligada a percepcáo de corrpeténcia que cada um tem de si (HAIUER,
1985). ce acordo com stobaus (1983), "o nivel de auto-estima é a avalia~ao da pessoa sobre a
possibilidade do seu autoconceito atingir padr6es e valores" (p. 56). Gallahue (1989) diz que a auto
estima é o espelho, o reflexo do autoconceito, através das relac;óes sociais e seu dinarrisrro sócio
cultural. Para stcbaus (1983) a estima global é a sintese da uniáo das várias corrpeténcias, que sao a
expressño viva da personalidade em desenvolvimanto.
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ColI; Palácios; Marchesi (1995) afirmam que a auto-estima irrplica em autoconhecimento,
constituindo-se em um dos elementos integrantes da identidade pessoal. Inclui fun~oes de recepcño,
processamento e utiliza~ao do fluxo da informa~ao disponível ao próprio sujeito a respeito de si mesmo.
Chiapeta (1988) coloca que auto-estima é 'a avallacáo que o indivíduo faz de si mesmo, segundo
atitudes que ele formou através de suas experiencias. Todas as atitudes sao irrportantes na
deterrrmacáo do correortarrento, mas as que a pessoa forrrou com relac;ao a si mesma sao as mais
poderosas' (p. 165). Para Monteiro (1995), "é a capacidade do ser humano poder ver a si mesmo, é uma
elaboracño intema feita através de elementos extemos provenientes da soclalízacño" (p. 26).

Os indivíduos que se aceitam a si próprlos possuem urna avaliac:;ao realista dos seus recursos
coni>inada com uma aprecíacáo do seu valor, ou seja, possuem um balanc;o realista das próprias
Iinita~oes sem recrinina~oes lrraclonats (JERSILD, 1977). Já a euto-rejeícño, apresenta-se através de
urna severa autocritica, subrrsssño, autojulgamentos constantes, ccrrportarrento falso para irrpressionar
os outros e corrportamento auto-destrutivo.

Assim senda, a auto-estima é deterrrinada a partir dos pressupostos ideológicos com base nurna
concepcño filosófica que o sujeito desenvolve a partir da sua própria história e valor social. Segundo
Chiapeta (1988), a auto-estima tem extraordinárias conseqüéncles para o desenvolvimento da pessoa.
'Na realidade, esse conceito é causa central do que uma pessoa faz ou deixa de fazer" (p. 166).

Auto-estima e docencia: o que o professor tem a ver com isso?

Em pesquisa realizada pela Folha de Sao Paulo (2006), em Recife (PE), com professores da rede
particular constatou-se que:

[ ... ] 88% dos professores queixam-se de algum problema de saúde relacionado a proñssño, As
duas principais queixas apontadas por eles sao dor de garganta e fadiga mental. Logo em seguida vérn
dores nas pemas, coriza e tosse. [ ... ] Sobre as condícñes de trabalho, os entrevistados reclamaram do
trabalho em pé (80%), da falta de programas de cepacltacño (69%) e da poeira do pó de giz (68%). A
maioria das escolas nao tem mesa nem cadeira para o professor. Se os professores quiserem fazer curso
de aprimoramento, nao sao liberados das aulas e o custo fica por conta deles.

A auto-estima nos leva a uma reflexao com relacáo a postura adotada pela sociedade em rela~ao

a figura do docente, bem corro o que o professor está fazendo com esta postura em sua vida pessoal e
profissional. Saberros que existem fatores corrplexos que podem deterninar a auto-estima do professor,
tais corro: o deserrpenho pessoal e profissional, a influencia do arrbiente em que se acha situado, a
postura dos colegas. Sabemos também, conforme Pedro;Peixoto (2006), que essas questñes passam

pela satísfacéo/lnsatlsfacéo profissional2 .

Bastos (1995) nos diz que a satisfa~ao no trabalho é como uma cogni~ao, calcada nos elementos
afetivos, estando associada a auto-estima, ao envolvirrento no trabalho, bem corro ao
comprometimento organizacional, fato que pode levar a preocupacñes, pols como mostram algumas
pesquisas, dentre elas as de Cordeiro-Alves (1994) e lesus (1999), parece que os professores estáo
com a auto-estima cada vez mais negativa e com ela, a lnsatlstacño proflsslcnal cada vez mais
acentuada. Em estudo realizado em Portugal, Pedro; Peixoto (2006, p. 262) mostraram que:

Os professores apresentavam baixos níveis de satlstacéo proñssíonal, sendo essa lnsatlsracéo
justificada predorrinantemente por fatores socio-politicos. Encontraram-se igualmente diferen~as

significativas associadas as variáveis em estuco, os anos de docencia e o grupo disciplinar dos
docentes, sendo respectivamente os professores a meio de carreira (7 a 15 anos) e os professores de
Educa~ao Artística e Educa~ao Física, quem revelou níveis superiores de satlstacáo proñsslcnal. No
rresrro sentido, foram encontradas fortes correlacñes entre a satisfa!;ao profissional e a auto-estima dos
docentes.

A insatisfa~ao docente deriva de fatores relacionados com a docencia em si e o descontentamento
decorre sobretudo das condkñes socio-políticas de trabalho. Esses elementos levam a auto-estima
negativa, interferindo nas rela~oes interpessoais dentro das institui~oes de ensino (CORDEIRD-ALVES,
1991). Segundo Anthony (1980, p. 37), 'os problemas de um indivíduo relacionam-se a maneira como ele
se ve, se sente e se julga", podendo apresentar auto-estima positiva - onde o individuo é o agente
responsável por sua vida, ou auto-estima negativa - onde o individuo, sem esforco préprío, ata-se ao
sentimento de auto- piedade.

Especialmente o grupo de colegas da escola constitui-se em grande agente socializador. O
sucesso ou o insucesso social no trabalho constituem um desafio ao professor, assim corro para o seu
autoconceito, que tanto pode ser favorecido corro desfavorecido, dependendo do convivio que puder
estabelecer com seu grupo (CHIAPETA, 1988). Papalia; Olds (2000) colocam que ter experiencia de exito
é importante, pois faz parte dos acontecirrentos positivos que formam o autoconceito. Quando tal exito
nao acontece, o autoconceito se ve arreacado e para se manter segura, a pessoa desenvolve
rrecanisrros de defesa, que podem afastá-Ia ainda mais do grupo.
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Hamechek (1981) coloca que urra auto-estime negativa, devido a falta de identifica~ao/perten~a

a um 9rupo social pode influenciar as percepcñes pessoais, afetando os aspectos intrapsíquicos do
autoconceito. Assim, urra pessoa que fica a mergem das relacóes interpessoais em seu local de trabalho
vai acabar intemalizando esta percepcño de isolamento social, como também a projetando em seu
corrpcrtarrento. Dessa forma os elementos interpessoais do autoconceito, vinculados ao 'outre',
interferem nos elementos lntrapsfqulcos, vinculados ao 'eu',

Auto-estime docente X auto-estime discente

Pedro; Peixoto (2006) afirmem que pesquisar sobre a sattsracño docente associada á auto-estime
é fundamental, pois a ela relacionam elementos de bem-estar, rrotlvacéo, empenho, envolvimento,
estresse, ansiedade, dentre outros. Ademeis, colocam que "esses sentimentos de tnsattstacéo e mal
estar docente afetam nao só professores mas tarrbém os alunos, pois o desinvestimento e a falta de
motiva~ao dos professores contribui diretamente para o desinteresse dos alunos na sala de aula e para a
menor qualidade do processo de ensino-aprendizagem" (p. 262).

Cordeiro-Alves (1991) diz que o desgaste docente surge como um períqo as institui~6es de ensino,
pois a qualidade de ensino cai junto com a auto-estima do professor. Várias sao as conseqüénclas
geradas pela inseguran~a pessoal de ume auto-estime negativa, gerada em sala de aula e retorcada pelo
professor. Alencar; Silva (1984) observara m que enancas com um autoconceito normel eram meis
perseverantes e rrals confiantes do que críencas com autoconceito baixo. Anes; Felker apud Alencar;
Silva (1984) verificaram que enancas com autoconceito baixo tendem a explicar seu sucesso em urra
determinada tarefa na sorte, enquanto que enancas com autoconceito normal tendem a fazé-lo a partir
de suas própnas habilidades.

Alencar; Silva (1984) verificaram a existéncia de rela~ao entre o autoconceito e o isolamento
físico, quando o professor nao toma providencias. Alunos com autoconceito baixo sentavam atrás ou nos
lados da sala, enquanto que alunos com autoconceito norrral sentavam na frente, participando meis das
atividades escolares. Também Chiapeta (1988) verificou que enancas com autoconceito baixo vivem a
serrina de um grupo social, ouvindo mais do que participando, preferindo o isolamento ao íntercárroío,
persistindo em comportamentos entl-soclets, os quats só contribuem para acentuar sua rejei~ao.

Os contextos de desenvolvimento também influenciam grandemente na auto-avalíacáo de alunos
adolescentes. Bee (1997) coloca que se pals, companheiros de mesme idade e professores ressaltam as
qualidades do adolescente, ele tenderá a ter uma auto-estima positiva; se enfatizarem apenas suas
fraquezas tenderá a ter urra auto-estime ne9ativa.

Reflex6es finais

A auto-estime docente encontra-se recoberta de elementos que interferem em sua constante
construcño, podendo interferir de forma negativa nesse processo. Observa-se que, principalmente a
organiza~ao social e educacional contemporllnea, que se dá pela IÓ9ica de mercado, deixa o protessor
em urra situa~ao de enorme sobrecarga, geradora de ansiedade e estresse. O círculo se completa
quando essas exigéncias transtorrram o trabalho docente em um exercício de soüdáo, interferindo nas
rela~6es interpessoais do professor. Quando este nao consegue dar conta de todas as demendas que Ihe
sao exigidas, a auto-estirre babea, tomando-se cada vez mais negativa e o professor, entño, sem
perceber o que Ihe está acontecendo, entra em um quadro exacerbado de tensño psicológica. Assim,
urra auto-estime docente positiva é condícño muito importante a construcáo positiva da auto-estime
discente. Isso porque o professor que nao está bem consigo mesrro, nao conseguirá realizar-se pessoal
e profissionalmente e, com ísto, nao conseguirá abracar a construcáo da auto-estime de seus alunos.

Os apontamentos conclusivos que foram produzidos centram-se na idéia da forme~ao pessoal e
profissional acontecer dentro das escolas. Formac;ao que incite para as vivencias pessoalizadas dentro
das escolas. Neste sentido, trabalhar os processos formativos é uma nova forma de perceber as lacunas,
instauradas na formac;ao universitária e em outros lócus formativos, construcáo essa que, errbora
significada individual e diariamente pelos sujeitos, também pode ser trabalhada e intensificada na escola
e na coletividade, sendo necessário, para tanto, entender as instituic;6es enquanto espac;os coletivos de
formaC;ao. Terros, aqui, que ressaltar que, errbora estes processos formativos acabem se realizando em
locais múltiplos, sempre sao vividos pelo professor e corro ele significa estes rromentos formativos, as
informe~6es perpassam pela subjetividade e pela forme~ao pessoal e profissional do formedor em
questño.

Gauthier (1998) e Tardif (2000) deixam transparecer que se os professores registrarem estas
construc;6es por eles vivenciadas, estes registros podem ser rruito úteis na construcáo de um repertório
de saberes, relacionados ao fazer docente. Estabelecer, nesse sentido, um corpo de saberes dos
professores, nao significa que, os professores devam apenas possuir um conjunto de saberes
pedagógicos. Sua subjetividade é inerente ao fazer docente, do mesmo modo que sua história pessoal.
Nóvoa (1995) observa que é impossivel separar o eu pessoal do eu profissional. Desta forme,
continarerros inquietos com a preocupacño de dar visibilidade aos saberes pessoais e profissionais dos
nrnfll:'ccnn::u: C:='IhlClon::lC lCloCClCloC nlllClo rnrn=r.r='lr::lorn ='1 CIl:'I" cictlClorn::llti7='11'1nc nlCloct='l \livanri='l rn=IC nllll:' n='l CII='I
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plenitude só serño alcancados através das narrativas docentes e com a sísterratjzacéo das Histórias de
Vida dos mesmos3 .
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Notas

1 O autoconceito pode ser definido corro a idéia que o sujeito faz de si mesrm, é a sua auto-avaliac;ao
subjetiva. Pode, no entanto, incluir idélas e sentimentos incorretos, já que nao oferece um apanhado
completo do que o sujeito é, englobando aquilo que a pessoa sabe ou pensa que sabe a seu respeito.
Inclui todas as idéias e sentimentos sobre si préprío, características pessoels, crencas, valores,
convíccóes, o seu background (JERSILD, 1977).
2 A satisfa~ao no trabalho é definida como um conjunto de sentlmentos positivos ou negativos que o
indivíduo manifesta em rela~ao ao seu trabalho (SECO, 2000).
3 Para aprofundar esta temática sugerimos as seguintes leituras OUVElRA, V.F (Org.) lmagens de
Professor: signiflca~ao do trabalho docente. Ijuí: UNIJUÍ, 2000 e BRANCHER, V.R. Forma~ao, Saberes e
Representa~6es: Hist6ria de Vida de Helena Ferrari Teixelra. Santa Maria: UFSM, 2007.
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