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Resumo 

O texto discute questões relacionadas ao chamado “choque de realidade” frequentemente relatado 

por professores iniciantes como gerador de incertezas, angústias e motivador de abandono da 

profissão. Compreendendo a docência como devir, a abordagem focaliza aspectos relacionados aos 

afetos produzidos nas relações entre professores iniciantes e alunos em contextos de aulas de 

História. Nos desvios e nas previsibilidades possíveis da docência, procuramos analisar aqui, em 

diálogo com autores, entre eles, Marcelo Garcia, Deleuze, Guattari, Foucault, Delory-Momberger, 

Albuquerque Junior, como professores iniciantes narram seus afetos, como se afetam e como se 

posicionam nesses anos iniciais de sua profissão.  

Palavras chave: professores iniciantes; afetos; narrativas de si. 

 

 

Abstract 

The text discusses issues related to the so-called "reality shock" frequently reported by beginning 

teachers as a generator of uncertainties, anxieties and motivation to abandoning the profession. 

Understanding teaching as a becoming, the approach focuses on aspects related to the affections 

produced in the relations between beginning teachers and students in contexts of History classes. In 

the deviations and possible predictions of teaching, we try to analyze, here, in dialogue with authors 

such as Marcelo Garcia, Deleuze, Guattari, Foucault, Delory-Momberger, Albuquerque Junior, how 

beginning teachers narrate their affections, how they affect themselves and how they position 

themselves in those initial years of their profession.  

Keywords: beginning teachers; affections; self-narratives. 
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Transgredir, porém, os meus próprios limites me fascinou de repente. E foi quando 

pensei em escrever sobre a realidade, já que essa me ultrapassa. Qualquer que seja 

o que quer dizer “realidade”. 

Clarice Lispector1 

 

A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se 

passa, não o que acontece, ou o que toca.... Nunca se passaram tantas coisas, mas 

a experiência é cada vez mais rara.  

Jorge Larrosa Bondia2 

 

Nos caminhos iniciais da carreira docente, muitas vezes não nos deparamos com aquelas 

paisagens e imagens consolidadas ao longo da nossa formação. Passamos grande parte das 

nossas vidas como alunos e alunas na Educação Básica e, posteriormente, na Educação 

Superior. Durante esse tempo, diversos sentidos de escola, de aluno, de professor e de 

docência vão se cristalizando enquanto nossas referências para pensar os elementos e as 

relações implicadas nos processos de ensino e de aprendizagem. Acreditando existir uma 

realidade específica na qual possa se desenvolver o trabalho docente na Educação Básica, 

quando iniciamos na profissão nos chocamos por não encontrá-la ali, à nossa disposição. Não 

é à toa que a expressão “choque de realidade”, desde sua veiculação por Veenman (1984, p. 

143-144), é até hoje relacionada a um dos sentimentos experimentados pelos professores 

iniciantes. Um choque que faz estremecer as estruturas nas quais estávamos habituados a 

imaginar e a pensar o ensino, a escola e a profissão docente e que nos faz refletir e repensar 

sobre nossas práticas, nossos saberes e o lugar que ocupamos. Algumas vezes, a deserção na 

carreira docente é contígua à falta de disposição de se lançar ao pensamento e enfrentar essas 

novas combinações que põem abaixo as certezas que nos amparam. Outras vezes, esses 

abalos (ou encontros marcantes) nos fazem ir além, pensar além do que estávamos 

habituados, escutar, nos reinventar e, ao mesmo tempo, reinventar modos de vida e de pensar 

a profissão. 

A constituição docente é processual e contínua, se partirmos da ideia de que não existe 

uma realidade única e fixa na qual possamos ancorar nossas certezas e acomodar nossos 

sentidos e nossas práticas. Se não existe essa tal “realidade imutável”, se trabalhamos a partir 

dessa premissa, nos abrimos às possibilidades de novos enfrentamentos, esperando que de 

fato, eles ocorram e nos acometam. Não há previsibilidade segura em um mundo que é 

discursivamente tensionado e em que, a todo momento, significados estão sendo produzidos, 

disputados, incorporados e excluídos. Nos desvios e nas previsibilidades possíveis da 

docência, procuramos analisar, aqui, como professores iniciantes narram seus afetos, como 

se afetam e como se posicionam nesses anos iniciais de sua profissão. Somos corpos, que 

afetam e são afetados. E para você, como a docência te afeta? Que afetos movem a sua 

profissionalidade? 

Neste artigo analisamos as “narrativas de si” de dois professores iniciantes de História, 

que possuem até cinco anos de experiência e de formação profissionais. As empirias deste 

trabalho foram produzidas por meio de entrevistas realizadas entre 2017 e 2018, com o 

objetivo de compreender o processo de constituição das docências desses professores 
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iniciantes. As entrevistas foram construídas a partir de alguns eixos, a saber: 1) trajetória 

formativa; 2) experiência profissional; 3) conceituação da prática docente; 4) expectativas e 

frustrações da carreira no magistério; 5) planejamento de aulas; e 6) conceituação da História 

escolar. Assim, a partir desses eixos temáticos, os professores entrevistados foram 

convidados a produzir e a desenvolver suas narrativas.  

Durante a análise das narrativas de si desses professores, a questão do afeto para a 

constituição de suas docências foi destacada: ela atravessou as narrativas sobre suas 

formações, conceituações e atuações profissionais. Por isso, neste artigo, realizamos este 

recorte temático com vistas a analisar as relações entre o afeto e a constituição da docência 

de professores iniciantes de História por meio de análise de suas narrativas de si. Os trechos 

das narrativas dos professores destacados e transcritos neste artigo articulam-se, portanto, à 

questão acima apresentada.  

Denominamos “Professor 1” aquele que atua em uma escola da rede municipal de ensino 

da cidade do Rio de Janeiro e ministra aulas de História para o Ensino Fundamental II. Já o 

“Professor 2” atua como professor de História em um curso pré-vestibular social e como 

monitor e professor substituto no âmbito dos Ensinos Fundamental II e Médio, em uma escola 

particular – ambos na cidade do Rio de Janeiro.  

Desse modo, o primeiro tópico deste artigo visa desenvolver as concepções de docência 

e de Ensino de História com as quais trabalhamos e apontar a relações desses com a ideia de 

devir. O segundo tópico destina-se à análise do conceito de “narrativas de si”, de Delory-

Momberger (2008, 2012), por meio do desenvolvimento dos conceitos que o compõem, a 

saber: “narrativa”, “história” e “sujeito”. E, por fim, no terceiro tópico deste artigo, 

analisamos as narrativas de si dos dois professores iniciantes de História de modo a 

compreender como a questão do afeto as atravessa e se articula à constituição de suas 

docências: como narram seus afetos, como se afetam e como se posicionam nesses anos 

iniciais de sua profissão. 

 
 
Docência, devir e ensino de História 
 

Compreendemos a formação e a constituição docente como um processo contínuo e a 

iniciação na docência como uma parte importante desse processo. Alguns autores, além de 

trabalhar com a perspectiva de uma formação/constituição processual e contínua, também 

desenvolvem a ideia de etapas/fases durante esse processo, como a pré-formação, a formação 

inicial, a iniciação à docência e a formação permanente (FEIMAN, 1983, Apud. MARCELO 

GARCÍA, 1999) e também a ideia de “ciclo de vida profissional dos professores” 

(HUBERMAN, 1989), compreendida como um processo contínuo que agrega 

conhecimentos, experiências, atitudes, concepções e práticas ao longo de toda a carreira 

docente. 

A importância de se tratar do início da carreira docente nesse dossiê e neste texto 

corrobora a afirmação de Papi e Martins (2010) que os primeiros anos de docência são 

estratégicos para a configuração das ações profissionais futuras e para a própria permanência 

na profissão. Uma série de trabalhos3 busca destacar e analisar as dificuldades geralmente 



MARIANA DE O. AMORIM e ANA MARIA F. DA COSTA MONTEIRO 
 

 
26 

vividas pelos professores durante o início de sua caminhada profissional, mostrando que 

esses não são casos isolados e, ao mesmo tempo, trazendo para o centro das questões os 

desafios iniciais (e permanentes) da carreira docente. De acordo com Marcelo García, 

Veenman (1984) popularizou o conceito de “choque de realidade” ao se referir ao primeiro 

ano de docência dos professores, que se caracteriza, em geral, por um intenso processo de 

aprendizagem, do tipo ensaio/erro, na maioria dos casos caracterizado por um princípio de 

sobrevivência e por um predomínio do valor prático (1984, p. 14-15. Apud. MARCELO 

GARCÍA, 1999, p. 114). Entre aquelas dificuldades mais recorrentes dos professores em 

início de carreira, Romanowski e Martins apontam:  
 

1) domínio de conhecimentos específicos; 2) relação professor e alunos; 3) 

relacionamento com a comunidade escolar: pais, pares, direção, alunos e outros 

profissionais; 4) organização pedagógica das escolas que realizam mudanças de 

série a cada ano com os professores; 5) falta de material; 6) ausência da direção; 

7) processo de ensino, especificamente a não aprendizagem dos alunos, a 

adequação do trabalho em sala à proposta da escola (ROMANOWSKI e 

MARTINS, 2013, p. 12-13). 

 

Dentre essas dificuldades recorrentes, apontadas pelas autoras e demais trabalhos que se 

debruçam sobre este tema, o foco do texto que aqui se apresenta volta-se, especificamente, 

para o relacionamento dos professores com os alunos. Para tanto, trabalhamos com o conceito 

de devir, de modo a poder pensar e repensar a docência e as relações entre professores e 

alunos.  

O conceito de devir, utilizado por nós, remete à ideia de um “vir-a-ser” nietzschiano: de 

um “ser” que não “é” em definitivo, ou seja, que nunca está completo, mas que está sempre 

“sendo”, em constante processo de constituição, transformação, diferenciação e re-

constituição. Não é possível definir exatamente o que “é” o devir, já que o próprio conceito 

não inclui essa concepção do verbo “ser” que posiciona/fixa definitivamente algo ou alguém. 

Assim, para nos aproximar desse conceito, recorremos a seu modo de funcionamento. 

Segundo Deleuze e Guattari: 
 

devir não é imitar algo ou alguém, identificar-se com ele. Tampouco é 

proporcionar relações formais. Nenhuma dessas duas figuras de analogia convém 

ao devir, nem a imitação de um sujeito, nem a proporcionalidade de uma forma. 

Devir é, a partir das formas que se tem, do sujeito que se é, dos órgãos que se 

possui ou das funções que se preenche, extrair partículas, entre as quais 

instauramos relações de movimento e repouso, de velocidade e lentidão, as mais 

próximas daquilo que estamos em vias de nos tornarmos, e através das quais nos 

tornamos  (DELEUZE e GUATTARI, 1997, p. 64). 

 

Zourabichvili elabora alguns apontamentos sobre o conceito de devir que também nos 

importa destacar: 
 

Convém, para compreendê-lo bem, considerar sua lógica: todo devir forma um 

"bloco", em outras palavras, o encontro ou a relação de dois termos heterogêneos 
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que se "desterritorializam" mutuamente. Não se abandona o que se é para devir 

outra coisa (imitação, identificação), mas uma outra forma de viver e de sentir 

assombra ou se envolve na nossa e a "faz fugir". A relação mobiliza, portanto, 

quatro termos e não dois, divididos em séries heterogêneas entrelaçadas: x 

envolvendo y torna-se x', ao passo que y tomado nessa relação com x torna-se y'. 

Deleuze e Guattari insistem constantemente na recíproca do processo e em sua 

assimetria: x não "se torna" y (por exemplo, animal) sem que y, por sua vez, venha 

a ser outra coisa (por exemplo, escrita ou música) (ZOURABICHVILI, 2004 

pp.24-25). 

 

Relacionar as ideias de devir e de docência significa deixar claro, de antemão, que não 

partimos de uma concepção cristalizada sobre o que é ser professor. Não se abandona, por 

exemplo, uma identidade de aluno para que se possa assumir uma identidade de professor. 

Não se abandona uma identidade para assumir outra e, ainda, essa identidade docente (ou de 

aluno) não é algo fixo, definido e passível de ser imitado e replicado. Seguindo essa linha de 

raciocínio, de acordo com Machado (2015), a ideia de devir, para Deleuze e Guattari, é se 

“desterritorializar em relação ao modelo”, sendo esse conceito uma contraposição à ideia de 

modelo como proposta por Platão4.  

É claro que no senso comum, no imaginário de grande parte dos professores e de acordo 

com algumas teorias de base essencialista, há uma Ideia (modelo verdadeiro) de professor 

que serve de parâmetro para as práticas docentes, para julgá-las boas ou ruins, aptas ou não-

aptas. Parâmetro esse que, muitas vezes, nos faz sentirmo-nos satisfeitos, se chegamos 

próximo – como boas cópias desse modelo de referência – ou podemos nos frustrar – caso 

nos distanciemos desse modelo ideal de docência. Aliás, o “choque de realidade”, no início 

da carreira, só é possível de ser sentido porque algumas imagens cristalizadas, nas quais nos 

apoiamos, de professor, de aluno, de escola, de educação, de prática docente, etc., são 

estilhaçadas e acusadas de serem “falsas”, quando se inicia na profissão, por imagens mais 

“reais” do que aquelas que havíamos construído, repetido e acreditado.  

Desse modo, relacionar a ideia de devir à docência serve para desancorar algumas 

imagens e desterritorializá-las, serve para pensarmos a docência enquanto um devir, enquanto 

movimento, enquanto construção contínua, como um caminho desafiador e não como uma 

paisagem confortável e reconfortante. Um “devir docente” é a partir das formas que se tem, 

das relações que são estabelecidas, das funções que são preenchidas, das posições que se 

ocupa, aquilo “que estamos em vias de nos tornarmos, e através das quais nos tornamos” 

(DELEUZE e GUATTARI, 1997, p. 64) professores.  

Marcelo García afirma que os primeiros anos de ensino são especialmente importantes 

porque “os alunos devem fazer a transição de estudantes para professores”, sendo necessário 

adquirir um conhecimento e competência profissional em um curto espaço de tempo 

(MARCELO GARCÍA, 1999, p.113). Concordamos com o autor ao destacar a importância 

dos anos iniciais da docência para o processo de constituição docente. No entanto, partindo 

da relação entre devir e docência, defendemos que não se abandona uma identidade de aluno 

para se assumir uma identidade de professor. A própria formação de uma “identidade” 

docente abrange as ideias e referências do que é ser aluno e do que deva ser professor 

elaboradas, ainda, em um contexto em que esses sujeitos se posicionavam e/ou se posicionam 
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como alunos, influenciando e produzindo, assim, a própria constituição desta identidade (que 

não é una) docente, que não se fixa e não se estabiliza. Portanto, entendemos a docência como 

um devir, como movimento contínuo, como movimentos entre fronteiras (que limitam, mas 

que também permitem encontros) – essas, por sua vez, também em movimento, também em 

constante tensão, discursivamente e processualmente produzidas e reproduzidas.  

E quando nos referimos às fronteiras, nos remetemos também ao Ensino de História. 

Partimos da ideia da especificidade do conhecimento histórico escolar como um “lugar de 

fronteira” (MONTEIRO, 2007). Desse modo, ensinar História, na escola, remete à relação 

entre as concepções de currículo; de conhecimento histórico escolar; de produção desse 

conhecimento; dos saberes docentes; dos saberes dos alunos e dos contextos em que estão 

inseridos: 
 

A proposta de pensar a pesquisa sobre o Ensino de História como um lugar de 

fronteira utiliza uma analogia com um elemento da geopolítica: a questão das 

fronteiras, que podem ser entendidas no sentido norte-americano de frontier, terra 

além da qual se estende um vazio, uma terra de ninguém, ou de border - “lugar de 

marcação de diferenças, mas que também permite o encontro, as trocas” 

(SANTOS, 1994, Apud. MONTEIRO, 2007, p. 76). A fronteira é lugar onde são 

demarcadas diferenças, mas onde também é possível produzir aproximações, 

diálogos, ou distanciamento entre culturas que entram em contato (MONTEIRO, 

2007, p. 76). 

 

Segundo essa concepção, o conhecimento histórico escolar é produzido nas fronteiras 

entre os campos da História acadêmica, da Educação e dos efeitos de uma “transposição 

didática” ou de um “trabalho de didatização”5, na qual professores e alunos são sujeitos ativos 

nesse processo. Assim, não é possível explicar, definir ou analisar epistemologicamente a 

História escolar apenas a partir dos aportes teóricos do campo da História. É necessário que 

se leve em consideração os papéis do professor e dos saberes docentes na elaboração desse 

conhecimento, dos saberes dos alunos, dos contextos escolares, das contribuições do campo 

da Educação além das contribuições do campo da História – que é o saber de referência da 

História escolar.  

 
 
 
 
Narrativa, história e sujeito: a composição das “narrativas de si” 
 

Para analisar as relações entre professores e alunos nos momentos iniciais da carreira 

docente, utilizamos o conceito de “narrativas de si” desenvolvido por Delory-Momberger 

(2008, 2012). A partir das narrativas que os professores iniciantes tecem de si mesmos, 

procuramos examinar como são entendidas e significadas as relações com os alunos e qual o 

lugar do afeto na construção da profissionalidade. Como eles afetam e se sentem afetados 

pelos alunos na docência em História?  
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Esse conceito funciona como ferramenta de análise e é constituído por uma heterogênese 

que envolve os conceitos de narrativa, de história e de sujeito. Então, para compreendê-lo é 

necessário, antes, passar pelas definições dos elementos que o compõe.  

A atividade de biografização, segundo Delory-Momberger (2008, p.27), corresponde a 

“um quadro de estruturação e de significação da experiência por intermédio do qual o 

indivíduo se atribui uma figura no tempo, ou seja, uma história que ele reporta a um si 

mesmo”. Além disso, é uma prática na qual o sujeito constrói tanto as formas quanto os 

sentidos de suas experiências não de uma maneira individualizada, mas inscritas em espaços-

tempos específicos. Nessa atividade, os sujeitos atualizam e incorporam elementos dos 

contextos dos quais participam. Para compreendermos melhor, essa ideia pode ser articulada 

à de episteme, tal como definida por Foucault: nascemos em um mundo que já é de linguagem 

(VEIGA-NETO, 2007, p.91) e, por isso, os discursos que proferimos, bem como as narrativas 

que produzimos sobre nós mesmos, não são produzidas por meio de uma criação “original” 

ou individual, elas são inscritas em espaços-tempos específicos e só são possíveis de ser 

enunciadas segundo determinados regimes de verdades que sustentam as possibilidades de 

atribuição de sentidos às ações e às coisas, diferenciando o “verdadeiro” do “falso” e 

estabelecendo o que pode ou não ser dito em cada época.  

Então, nessa atividade de biografização, nesse “quadro de estruturação e de significação 

da experiência por intermédio do qual o indivíduo se atribui uma figura no tempo” 

(DELORY-MOMBERGER, 2008, p. 27), os sujeitos se narram a partir das condições do 

regime de verdade, da episteme de sua época. Como destaca Delory-Momberger, a atividade 

de biografização teria como mote a compreensão sobre “como o ‘caminhante constrói a 

paisagem’ mas, da mesma forma – visto que é a mesma coisa – como ‘a paisagem constrói o 

caminhante’” (DELORY-MOMBERGER, 2012, p. 73). Segundo a autora: 
 

as “histórias” que contamos sobre nós mesmos e que, segundo alguns, nós 

dirigimos a outros, longe de nos jogar numa intimidade inacessível, tem por efeito 

articular nosso espaço-tempo individual ao espaço-tempo social. Efeito que pode 

ser obtido só porque a sequência narrativa que construímos, em suas formas e seus 

conteúdos, implica um conhecimento dos contextos, das instituições, das práticas, 

pois ela põe em cena uma racionalidade social na qual nós estamos envolvidos. 

(...) De alguma maneira, não podemos impedir que as histórias que contamos a 

nosso respeito e a nós mesmos sejam ao mesmo tempo histórias de sociedade 

(DELORY-MOMBERGER, 2012, p. 75). 

 

A partir desta concepção, Delory-Momberger defende que a narrativa apresenta-se como 

o discurso no qual inscrevemos nossa vida, ou ainda, para retomar a terminologia de Paul 

Ricoeur (1983), que é utilizada pela autora, como o “operador da tessitura da intriga”, 

mediante a qual fazemos de nossa vida uma história: 
 

É a narrativa que confere papeis aos personagens de nossas vidas, que define 

posições e valores entre eles; é a narrativa que constrói, entre as circunstâncias, 

os acontecimentos, as ações, as relações de causa, de meio, de finalidade; que 

polariza as linhas de nossos enredos entre um começo e um fim e os leva para a 
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sua conclusão; que transforma a relação de sucessão dos acontecimentos em 

encadeamentos finalizados; que compõe uma totalidade significante, na qual cada 

evento encontra seu lugar, segundo a sua contribuição na realização da história 

contada. É a narrativa que faz de nós o próprio personagem de nossa vida; é ela, 

enfim, que dá uma história a nossa vida: não fazemos narrativas de nossa vida 

porque temos uma história, temos uma história porque fazemos narrativa de 

nossa vida (DELORY-MOMBERGER, 2008, p. 37, grifo nosso). 

 

Contrapondo-se à concepção de que existem histórias que merecem ser contadas, ou seja, 

à concepção que define a “existência” da história fora do discurso e da narrativa, Delory-

Momberger defende que, ao contrário, a história acontece na narrativa e é dependente dela, 

já que é a narrativa organiza seu sentido e lhe institui uma totalização, um fechamento: um 

início, um meio e um fim. Desse modo, o que dá forma ao vivido e à experiência dos sujeitos 

são as narrativas que eles fazem de si. Portanto, “a narração não é apenas o instrumento de 

formação, a linguagem na qual essa se expressaria: a narração é o lugar no qual o indivíduo 

toma forma, no qual elabora e experimenta a história de sua vida” (DELORY-

MOMBERGER, 2008, p. 56). Isso porque como operação constitutiva da narrativa, a 

organização em enredo tem, segundo Delory-Momberger, uma dimensão performativa, ou 

seja, ela efetua, ela “realiza” o ato que ela significa. Portanto, a narrativa “não é apenas o 

produto de um ‘ato de contar’, ela também tem um poder de efetuação sobre o que narra” 

(DELORY-MOMBERGER, 2012, p. 82).  

Além disso, Delory-Momberger defende que “inscrita na temporalidade movediça do 

presente, a forma da vida que construímos (nossa biografia) está submetida a uma perpétua 

reconfiguração” (DELORY-MOMBERGER, 2008, p. 58), ou seja, o sentido que damos ao 

percurso de nossa vida não se cristaliza em formas definitivamente fixas. Segundo a autora: 
 

a narrativa de vida é uma matéria movente, transitória, viva, que se recompõe 

sempre no momento em que é enunciada. Amarrada ao presente de sua 

enunciação, ao mesmo tempo meio e fim de uma interação, a narrativa de vida 

nunca é “de uma vez por todas”; ela se reconstrói a cada uma de suas enunciações 

e reconstrói com ela o sentido da história que enuncia. Essa história, por definição, 

nunca está “acabada”, mas submetida à inconclusão perpétua ou, o que dá no 

mesmo, é levada a uma conclusão que está sempre diante dela (DELORY-

MOMBERGER, 2008, p. 96). 

 

Podemos relacionar essa ideia de “inconclusão perpétua” das narrativas de si, 

desenvolvida por Delory-Momberger, com a ideia de devir, a partir de Deleuze e Guattari 

(1997). Ou seja, nas narrativas de si (de vida), a elaboração de uma conclusão nunca se fixa, 

não é definitiva, mas sempre está “diante dela”, em constante devir. Isso implica também a 

ideia de um “ser” que não “é” em definitivo, ou seja, que nunca está completo, mas que está 

sempre “sendo”, em constante processo de constituição, transformação, diferenciação e re-

constituição, sobretudo por meio das narrativas que constrói de si mesmo e do mundo.  

Além dessas ideias de história e narrativa, um outro conceito a compõe, a saber: o 

conceito de sujeito. Para a autora, a questão do sujeito está vinculada à linguagem, por ser a 



“Narrativas de si” e afetos nos caminhos iniciais da docência em História 

 

 
31 

linguagem “o lugar no qual se fabricam, ao mesmo tempo e indissociavelmente, uma 

‘história’ e o ‘sujeito’ dessa história” (DELORY-MOMBERGER, 2008, p. 98). Segundo a 

autora, o que chamamos de “sujeito” 
 

não é um dado do qual poderíamos constatar a existência e demonstrar o estado, 

mas uma construção sempre em ato, ou seja, um conjunto dinâmico de operações, 

um processo. O sujeito não cessa de se instituir como sujeito; ele é o objeto 

incessante de sua própria instituição (DELORY-MOMBERGER, 2008, p. 99). 

 

O conceito de “narrativas de si”, tal como formulado por Delory-Momberger 

compreende, assim, a noção de história como uma configuração narrativa e a noção de 

narrativa, por sua vez, como uma operação de configuração sempre em devir, que organiza e 

constrói as experiências dos sujeitos por meio da inscrição do agir e do pensar humanos nas 

figuras orientadas e articuladas no tempo, atribuindo às histórias de vida um fechamento, 

uma totalização: um início, um meio e um fim (DELORY-MOMBERGER, 2012, p. 73-74). 

Além desses dois conceitos, de história e de narrativa, a ideia de narrativas de si também é 

composta por uma definição específica de sujeito “como construção sempre em ato, ou seja, 

um conjunto dinâmico de operações, um processo” (DELORY-MOMBERGER, 2008, p. 99). 

Como sugere Gallo (2016, p.43), um conceito não indica uma suposta “verdade”. Se ele é 

produto, ele também é produtor: de novos pensamentos e de novas possibilidades de leituras 

e de análises. E esse conceito de “narrativas de si” nos permite analisar, sob novas formas, 

como os professores narram seus afetos e são afetados no início de suas carreiras. 

 
 
Afetos narrados 
 

Dentre os desafios do início da docência, abordamos aqui a relação entre professores e 

alunos pela lente de análise dos afetos. As aulas são momentos ricos de trocas de 

experiências, de conhecimentos e também de afetos. A qualidade dessas relações, em sala de 

aula, podem muitas vezes frustrar as expectativas dos professores, sobretudo os iniciantes. 

Como se afirmar professores diante de uma turma? Como estabelecer uma relação com essa 

turma em que cada um se posicione em seu lugar idealizado: o de professor e o de aluno? O 

que esperam da turma os professores e o que as turmas esperam dos professores? Questões 

que não apresentam soluções definitivas, que não apresentam modelos a serem seguidos: 

questões que acompanham os devires da docência.  

Um professor em início de carreira, que trabalha em uma escola pública do município 

do Rio de Janeiro, ao ser questionado sobre suas preocupações no início da docência, narrou: 
 

A minha insegurança não era exatamente do ponto de vista do conteúdo, porque 

enfim, isso eu acabo me organizando e eu não teria problema. Mas como eu queria 

construir e forjar essa relação com os alunos e como é que eu ia construir as 

estratégias de sala de aula. Então, essa era a minha principal preocupação, ela não 

passou, é constante né, mas no primeiro momento ela foi mais assim... assustadora 

pra mim (Professor iniciante 1). 
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O professor entrevistado parte da lógica de que para ensinar não basta saber o conteúdo, 

o saber de referência. Uma relação com os alunos precisa ser forjada para que o fim – o 

ensino e a aprendizagem – seja efetivado. Por tanto, essa relação compreendida como o 

“meio” é um elemento no qual muitos professores iniciantes sentem insegurança. No ensino 

de História essa relação é muito pensada do ponto de vista do conhecimento. O conhecimento 

serve para aproximar professores e alunos – os conhecimentos dos alunos correspondem à 

chave de acesso para conhecerem aquilo que ainda não sabem, principalmente aquilo contido 

nos saberes de referência. Mas para que os professores possam partir da “realidade dos 

alunos” para construir suas aulas, para que colaborem na construção de aprendizagens 

significativas, é necessário que uma relação de afeto seja também construída, ou seja, que se 

leve em consideração, na construção dessa relação, não apenas mentes (cognição, saberes) 

mas também corpos e seus afetos. 

Segundo Espinosa (2008, p.237), afetos são as “afecções do corpo, pelas quais sua 

potência de agir é aumentada ou diminuída, estimulada ou refreada, e, ao mesmo tempo, as 

ideias dessas afecções”. Nesse sentido, Espinosa afirma que, a todo momento, somos 

afetados e, que dependendo do tipo de encontro que experimentamos, oscilamos entre afetos 

alegres (que nos impulsionam) e tristes (que nos paralisam). Ainda segundo o autor, somos 

passivos diante das situações que nos acometem; mas também podemos agir, aprendendo a 

observar quais encontros nos fortalecem e aqueles que nos enfraquecem, e assim, poder 

aumentar a potencia de nossa vida. Trazendo essa questão dos afetos para a docência, é 

importante salientar que: 
 

O sentido primeiro da palavra ensino remete a esse ato de produzir marcas em 

alguém. Sabemos por nossas experiências profissionais que nossos melhores 

professores, aqueles que chamamos de mestres, foram aqueles que nos marcaram 

de forma definitiva, no pensamento, no corpo e na subjetividade. 

(ALBUQUERQUE JR, 2016, p. 35) 

 

As relações vivas, intensivas, atravessadas por diversos mecanismos de controle, dentro 

de uma sala de aula, não são sentidas apenas por cérebros pensantes, de professores e alunos. 

Uma sala de aula é composta por um conjunto de corpos desejantes, que afetam e são 

afetados, que abrem ou dificultam os caminhos do desenvolvimento cognitivo, motor e 

subjetivo. Monteiro (2015) trabalha com a categoria de professores “marcantes” – 

professores que, em um espaço tempo específico, foram considerados bem sucedidos em suas 

práticas ao propiciar uma aprendizagem significativa para seus alunos, que então indicaram 

seus nomes em questionário de pesquisa, que buscava indagar se os alunos do primeiro 

período de graduação em História haviam tido um professor marcante no ensino fundamental 

ou médio. A partir da localização desses professores “marcantes”, de entrevista com os 

mesmos e de análise de suas aulas, Monteiro (2015) faz um estudo sobre as práticas e os 

saberes docentes de professores de História. Importa salientar que, muitos dos alunos que 

iniciam a graduação em História se sentiram impulsionados a escolher essa carreira por causa 

das marcas que professores deixaram em suas mentes e corpos. Segundo Espinosa (2008), o 
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afeto é sempre uma passagem, passagem de uma potência menor para uma potência maior. 

Como somos afetados, como afetamos? As análises das aulas de professores “marcantes” nos 

indicam caminhos para pensar essas questões. 

O mesmo professor iniciante, que trabalha em escolas públicas do município do Rio de 

Janeiro, citado acima, ao ser questionado sobre suas preocupações no início da docência, 

continuou: 
 

Mas existe algo muito individual também, no professor, na maneira como ele 

constrói esse relacionamento interpessoal na sala, tanto ele com os alunos quanto 

ele perante os alunos. Isso era a minha principal preocupação e eu acho que é um 

ponto central no trabalho do professor. A gente trabalha nessa base do afeto, da 

relação pessoal. E isso é inescapável. Não tem como. Não tem como você achar 

que você vai chegar numa sala de aula com adolescentes de 12 anos, fazer igual 

ao que alguns professores faziam na Universidade: pegar aquelas fichinhas de 

papel e começar a ler “– Ah, o império romano caiu há...”. Assim, não. 90%, eu 

acho, do esforço do nosso trabalho é a gente construir essa teia de relações na sala 

e moldar as estratégias pra trabalhar o conhecimento. (Professor iniciante 1, grifo 

nosso). 

 

É claro que o professor deve dominar o conteúdo da disciplina específica a ensinar, o 

saber de referência. Mas o ensino não depende só do conhecimento específico da disciplina. 

Nesse artigo, nosso exercício é apostar nas relações, nos afetos, nos corpos, muitas vezes 

reprimidos, docilizados, deixados de lado, como se só povoassem as salas de aula cabeças e 

cérebros pensantes. Somos corpos, um sistema que compreende também a cognição, mas não 

só a cognição. O pensamento moderno insistiu na separação entre corpo e mente. As escolas 

foram desenvolvidas a partir também dessa separação: docilizar corpos para que mentes 

pudessem aprender. No entanto, somos afetados e afetamos. E como que, por meio desse 

afeto, é possível ensinar um conteúdo específico e torná-lo significativo aos que aprendem? 

A narrativa de si de outro professor iniciante, que trabalha em um pré-vestibular social da 

cidade do Rio de Janeiro, dá indícios dessa prática: 
 

Então eu acho que isso é muito importante fazer com que o aluno observe outras 

formas de viver, observe que existe pensamentos diferentes dos dele e porque 

esses pensamentos são diferentes e ao mesmo tempo eu acho que também, e aí eu 

vou retomar aqui o Rubem Alves, que eu também estou num momento que estou 

lendo Rubem Alves. Então um livro dele que é “Entre Ciência e Sapiência” em 

que ele fala que o professor, ele tem que, assim, ele tem que seduzir, ele tem que 

tentar seduzir o aluno. É... tentar mostrar a relevância daquilo que ele tá ali 

abordando na sala de aula e ao mesmo tempo tentar seduzir com esses outros 

universos né, com esses outros olhares e de alguma forma, a partir disso, tentar 

fazer com que o aluno se interesse por alguma coisa né. Ter interesse mesmo de 

conhecer coisas novas (...). (Professor iniciante 2) 

 

Albuquerque Jr (2016) também trata dessa questão:  
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Devemos romper completamente com a imagem racionalista do ensino, que o 

pensava como direcionado apenas à razão, à consciência (...) Nós humanos somos 

racionalidade, mas também emoção, sentimento, afeição, inconsciente. A aula não 

falará apenas com a consciência, ela será bem mais efetiva se provocar emoções, 

se levar o aluno a sair fora de si no sentido de se comover, mover seu pensamento, 

mas também seu sentimento para longe daqueles que tinha inicialmente a respeito 

de dado tema. A capacidade de impregnação, de subjetivação, de fazer efeito de 

uma aula está na razão direta de sua capacidade de seduzir, de encantar, de 

fascinar, de emocionar, de comocionar quem a presencia. (ALBUQUERQUE JR, 

2016, p.35) 

 

Quando essa relação entre professores e alunos não é estabelecida, as aulas não 

conseguem se conformar em espaços-tempos de produção de conexões significativas e 

possibilitar trocas sensíveis entre os sujeitos ali inseridos. Essa relação construída com os 

alunos, baseada nos afetos, é um ponto de apoio muito importante para professores em início 

de carreira. Pensar nessas questões durante a formação profissional e durante os primeiros 

anos de docência pode ajudar a criar possibilidades novas de interação, multiplicar as formas 

pelas quais professores e alunos possam se relacionar e desconstruir modelos que insistem 

em separar corpos e mentes. Nesse sentido, “seduzir” os alunos, de acordo com o Professor 

iniciante 2, significa buscar afetar os alunos, buscar tocá-los e alcançar seus interesses, para 

que a aula de História possa ser desenvolvida e possa produzir sentidos significativos para os 

alunos:  
 

Então acho que a minha, as minhas aulas têm que ir para além de transmissão de 

conteúdo, transferir saber né, que acho que isso é algo que já ficou muito lá atrás 

dentro da Educação, já mudou né, agora a questão da troca de experiência, de 

escutar o que o aluno tem, qual é o conhecimento que o aluno traz, e eu acho que 

o papel do professor tem que ir muito nesse sentido né, é o que eu tento fazer nas 

minhas aulas, tentar puxar um pouco do conhecimento que o aluno traz, que está 

ali com ele, que ele observa no cotidiano, que ele observa nas relações pessoais 

dele. E ao mesmo tempo enxergar as minhas aulas, a sala de aula, como uma 

janela, uma janela pra... no qual ele consegue enxergar outros horizontes, no qual 

ele consegue enxergar outras realidades. (Professor iniciante 2). 

 

Um dos fatores que provocam o chamado “choque de realidade” pelos professores 

iniciantes advém de uma certa frustração em relação a uma expectativa não realizada, não 

atingida. Uma certa inexperiência induz a uma crença de que aulas vão ser realizadas como 

previstas, planejadas e isso não acontece, aulas são acontecimentos de um devir no encontro 

entre alunos, professores e saberes. A descoberta de sentidos possíveis desestabiliza, 

desconcerta, assusta... A necessidade da auto avaliação acontece, seja como reflexão sobre a 

prática, seja de forma intuitiva, quase tácita, afetos... 
 

Então a minha aula eu construo basicamente assim. (...) eu tento fazer os meus 

alunos falarem sempre. Eu detesto, às vezes acontece, de ser uma aula muito 

conteudista (...) então fica aquele negócio monótono e toda vez que eu saio de 
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minhas aulas eu tento fazer uma autoavaliação: “pô, será que a aula foi boa?” E 

geralmente a aula é boa quando os meus alunos interagem comigo. (Professor 

iniciante 2). 

 

A participação dos alunos torna-se presença necessária, indispensável como reconhece 

o professor iniciante 2: 
 

(...) E os meus alunos, embora eles não saibam porque eu nunca cheguei pra eles 

e falei “ó, quando eu saio da minha aula...” mas eles também me ajudam a fazer 

essa autoavaliação pelas coisas que eles falam, ou até mesmo quando eles não 

falam, quando eles não falam eu consigo perceber... pô, hoje a minha aula foi 

tradicional, foi totalmente conteudista... os alunos não falaram nada! (Professor 

iniciante 2).  

 

Afetar ser afetado é, então, indispensável para o desenvolvimento de aulas de História 

que façam sentido, que sejam sentidas significativamente tanto por professores quanto por 

alunos.  A nossa proposta de analisar as narrativas de si de professores iniciantes de História, 

referenciada nos autores com os quais dialogamos, não implica verificar se de fato aquilo que 

os professores narram acontece ou aconteceu “realmente” em sala de aula. O intuito não é 

ouvir os professores e depois ir verificar, na prática, se estão falando a “verdade”. O intuito 

desse exercício analítico é perceber o que importa ser dito, que elementos constituem 

narrativamente – e por isso importam ser ditos – a profissionalização desses docentes 

iniciantes. Ao se narrar, eles atribuem um sentido a si mesmos, produzem suas histórias, 

produzem subjetividades, essas, por sua vez, relacionadas ao meio social em que vivem, aos 

jogos de poderes e saberes nos quais é possível ser e sentir-se professores. Então, uma questão 

central que surge em suas narrativas relaciona-se à importância que atribuem aos afetos. E 

os afetos, aqui, podem ser designados, de uma maneira mais ampla, como relações entre 

professores e alunos, relações que leve em consideração vozes e ouvidos de ambos os lados, 

corpos presentes que possam se envolver e produzir bons encontros, aumentando a potência 

dessas aulas, como cita o professor iniciante 1: 
 

Quando a gente consegue atingir o aluno e trazê-lo pra proposta da aula. Vou dar 

alguns exemplos aqui. A gente viveu hoje essa situação do Festival da Canção, 

que é um projeto que eu criei e que eu tive boas respostas. Então isso foi muito 

legal. É muito prazeroso para o professor quando a gente tem uma proposta 

pedagógica, o aluno compra e funciona. É perfeito. É muito bom, dá um alegria 

muito grande. (Professor iniciante 1). 

 

 
Considerações finais 
 

Inúmeras são as dificuldades enfrentadas por professores no início de suas carreiras. Esse 

é um momento da profissão que precisa de apoio, que precisa de atenção, que precisa de mais 

literatura que analise, reflita, questione, problematize e, que muitas vezes, acaba sendo 
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estratégico para a deserção ou a permanência na profissão. Diversos modelos de educação, 

escola, professor e aluno vão sendo consolidados durante nossa formação. Se iniciamos a 

profissão acreditando encontrar, na prática, essas Ideias formadas, a possibilidade de 

frustração com a profissão é grande. Acreditamos não existir uma realidade fixa e estável, na 

qual modelos sólidos possam produzir caminhos seguros para aqueles professores que 

tiverem uma “boa” formação. Esse mundo de linguagem em que vivemos é tensionado 

discursivamente, é produzido por imagens incialmente desterritorializadas que, a partir de 

jogos de poder, podem vir a se territorializar e formar padrões temporários. Um dos padrões 

que é muito importante desnaturalizar, principalmente no início da docência, é a separação 

entre mente e corpo e o fato de que se ensina à cérebros e não a sistemas corpóreos que 

incluem o cérebro. Para tal desnaturalização, podemos caminhar pela via do afeto. Outros 

modos são possíveis, mas também pela via do afeto, pela intencionalidade de afetar os alunos 

e deixar-se ser afetado, o ensino e a aprendizagem em História podem ser mais significativos 

e menos factuais e descolados das vivências dos alunos. Segundo Albuquerque Jr (2016, p. 

40):  
 

Diante de corpos sensíveis, de corpos vibráteis, de corpos desejantes (ainda mais 

na adolescência) o professor finge que dialoga apenas com cabeças, com cérebros, 

esquece que o saber que fica é aquele que corta, é aquele que marca.  

 

“Professores marcantes”, práticas marcantes, relações marcantes. A reflexão sobre os 

afetos em aulas de História, aulas nas quais leituras de mundo são produzidas e 

desestabilizadas, pode ser um dos caminhos para minimizar as dificuldades do início da 

profissão e produzir aulas potências, que fortalecem o trabalho docente e a produção de aulas 

significativas. 

Início da docência é apenas um modo de se referir a um devir docência que é sempre 

meio, que está sempre “sendo” e sempre se transformando. As narrativas que contamos sobre 

nós mesmos nos auxiliam a constituir aquilo que estamos em via de ser e nos tornamos, 

atribui significados às nossas práticas e permitem que nós possamos refletir sobre elas, 

impulsionando o movimento da nossa construção contínua.  

Vivemos em um mundo que compartilha modelos que muitas vezes nos paralisam, 

tornam-se obstáculos que nos fazem desistir de certos caminhos por não conseguir alcançar 

essas ideias e, respectivamente, aquilo que é esperado de nós. Tais modelos podem funcionar, 

a nosso ver, como orientações iniciais de um caminho que será construído apenas pela 

caminhada, pode se tornar potência ao invés de obstáculo, se esses passos nos levarem a 

experimentações que estão fora dessa previsibilidade supostamente controlada. Deixar-se 

afetar, provocar intencionalmente o afeto em outros, pode construir um caminho mais 

sensível, mais próximo dos desejos, da carne, dos ossos de alunos e professores que se 

reúnem todos os dias em sala de aula. 
 

 
Notas 

 

1. LISPECTOR, Clarice. A hora da estrela. Rio de Janeiro: ROCCO, 1998. 
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2. BONDIA, Jorge Larrosa. Notas sobre a experiência e o saber de experiência. Revista Brasileira de Educação, Rio de 

Janeiro, ANPED, n19, p.20-28, jan/fev/mar/abril 2002. 
3. Sem a pretensão de esgotar o tema, indicamos alguns dos trabalhos que buscam destacar e analisar as dificuldades 

geralmente vividas pelos professores durante o início de sua caminhada profissional: CANCHERINI, 2009; DUARTE, 

2014; GOMES, 2014; OLIVEIRA, 2015; SANTOS, 2014; PAPI, 2014; PIENTA, 2007; ZAGURY, 2009; ZAÑARTA, 

VEJA e VALENZUELA, 2016; ZANELLA, 2011; e ZURLO, 2015. 

4. “Modelo”, para Platão, refere-se a uma identidade fixa e “verdadeira”, como também à representação de uma “verdade 

universal”. Segundo Machado (2015), Deleuze “formulava sua crítica do modelo e sua proposta de um pensamento 

capaz de dar conta da diferença sem subordiná-la à identidade referindo-se a Platão. Isto é, sua ideia de que devir é se 

desterritorializar em relação ao modelo era esclarecida por contraposição à sua hipótese de que o principal objetivo da 

distinção entre modelo e cópia, proposta por Platão, é produzir um critério de seleção entre cópias. E a importância 

desse critério é permitir que umas mantenham com a Ideia, considerada como modelo, uma relação de semelhança, que 

as funda como cópias bem fundadas, enquanto outras são desclassificadas, por não serem fundadas pela semelhança 

interna com a identidade superior da Ideia” (MACHADO, 2015, pp.3-4). 

5. Trabalhamos a partir das contribuições de Chevallard (1985), com relação à “transposição didática”. E com relação à 

ideia de “trabalho de didatização”, trabalhamos com as concepções desenvolvidas por Develay (1992).  
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