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 Prática como Componente Curricular 
ÁREA DE CONHECIMENTO: FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

PROJETO: Autoconhecimento profissional: uma ferramenta para a formação de 
professores de língua inglesa. 

Professora: Grace Teles          Gabinete: 56         Área de Inglês             e-mail: grace_pinheiro_teles@ufg.br 
 
Lembrete: Os alunos interessados em realizar esta PCC devem verificar com a professora responsável a disponibilidade 

de vagas e enviar por e-mail o nome completo, número de matrícula, e endereço eletrônico para contato. 

A- Introducao  
          Kelchtermans (2009), em estudo com narrativas biográficas de professores, verifica a importância do que denomina 
de autoconhecimento profissional1. Para o autor autoconhecimento e um construto basilar para os profissionais da área de 
ensino e por meio do qual os professores revelam os conceitos que tem de si próprios enquanto professores. Isto significa que 
ao se expressarem sobre  suas praticas profissionais, estão também revelando quem são como professores. Kelchtermans 
reafirma a diferença entre o construto identidade  e autoconhecimento (o ultimo cunhado pelo autor), pois o primeiro, em 
sua opinião, não reflete a característica dinâmica e processual do segundo. Assim, autoconhecimento refere-se a compreensão 
que alguém tem de seu self em um momento especifico do tempo (produto) como também ao fato de que este produto 
resulta de um processo, ainda em andamento, que almeja compreender as experiências de uma pessoa e seu impacto no self 
desta mesma pessoa. (p.261) 
           De acordo com Kelchtermas, ha cinco componentes que caracterizam o autoconhecimento de um professor.  São eles: 
auto -imagem, autoestima, percepção do trabalho, motivação para o trabalho, e perspectivas para o futuro. A auto imagem 
e formada basicamente por componentes descritivos e pode ser verificada em como os professores tipificam a si mesmos e 
em como os outros o refletem (comentários de alunos, pais, colegas, diretores, etc). A autoestima envolve o apreço que o 
professor demonstra por seu desempenho em seu trabalho. Muitas vezes encontra-se a autoestima por meio da pergunta 
“Quão bem estou me saindo em minha atuação como professor?”. A mesma pergunta pode ser usada para a identificação da 
percepção do trabalho. Isto demonstra o caráter imbricado da autoestima e percepção do trabalho. Em suma, a percepção 
do trabalho responde as seguintes perguntas: o que devo fazer para ser um bom professor?, quais tarefas devo realizar e que 
são essências para que tenho o sentimento de que estou trabalhando a contento?, o que considero como deveres 
imprescindíveis que devo cumprir e o que não aceito como “meu trabalho”? A motivação para o trabalho refere-se aos 
motivos que levam a pessoa a escolher ser professor, permanecer na profissão ou desistir dela. Por ultimo, como componente 
do autoconhecimento do professor, as perspectivas para o futuro revelam as expetativas sobre seu futuro na profissão e 
podem ser encontradas na respostas da pergunta “Como me vejo, como professor, nos próximos anos e como me sinto 
sobre este futuro?”. 
      Diante do exposto,  Kelchtermas considera a profissão de professor como um trabalho que demanda a tomada de uma 
posição em relação ao que constitui um vida valorosa e significativa. Em suas palavras, “teaching implies taking a stance, 
choosing for a particular set of values and norms (goals) and engaging in their pursuit. This moral commitment, with its 
emotionally and personally engaging consequences is an inherent part of teaching and therefore of teaching as a 
discipline.”(p.263) Deste modo, a profissão de professor e caracterizada e constituída pelo que o autor chama de 
vulnerabilidade (Kelchtermas, 2005). Em outras palavras, vulnerabilidade, neste contexto, não pode ser entendida apenas 
como um estado emocional, mas trata de uma característica estrutural da profissão. Ao se decidir por ensinar, o professor esta 
se decidindo também por estar vulnerável, pois nao tem o controle das condições em que trabalham, nem da aprendizagem 
de seus alunos, nem do quanto suas decisões podem promover aprendizagem. Tudo isto resulta em um estado constante de 
vulnerabilidade que permeia ora um ora outro dos cinco componentes descritos acima, que , no conjunto, expressam a 
autoconhecimento que um professor tem de si. 
B- Objetivos:  
       Os objetivos deste projeto são: 

1- Entrevistar professores sobre seu autoconhecimento com o objetivo de identificar os cinco componentes acima e as 
áreas onde emergem maior estado de vulnerabilidade. 

C- Justificativa:  
       A importância desse estudo centra-se na averiguação dos construtos de Kelchtermas (2009) na área de ensino de língua 
inglesa e na tentativa de auxiliar os professores de LE em seus momentos de vulnerabilidade profissional. 
D- Perguntas de pesquisa 
1- Em relatos de professores de lingua inglesa (LI), quais componentes surgem em seu conceito de autoconhecimento 
profissional? 
2- Em quais dos cinco componetes apresentados por Kelchtermas (2009) os professores relatam ter vivenciado 
vulnerabilidade (como descrito pelo autor)? 
E- Metodologia: 
       No período destinado à realização da Prática como Componente Curricular, os alunos-pesquisadores procederão à 
coleta de dados. Para tal devem  elaborar entrevistas e conduzi-las para que possam coletar os dados para a pesquisa.  
F- Coleta de dados: 

                                                 
1
 Professional self-understanding e o termo no original. A terminacao ing em understanding e que nos remete a ideia de processo, 

pois trata-se de um sufixo que designa uma acao em andamento. 
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      Ao realizar sua coleta busque respostas para: 
1- Como você se define enquanto professor? Como definiria sua auto imagem de professor; 
2- Você se considera um bom professor? Como e porque?;  
3- O que você faz que o deixa satisfeito com seu desempenho profissional? Como percebe que foi bem sucedido em 

suas aulas?; 
4- O que o motivou a escolher e permanecer na profissão de professor de língua inglesa (LI)?; 
5- Quais são os seus planos profissionais futuros? 
6- Em que momento profissional você se sente mais vulnerável? 

G- Discussão de resultados 
      Ao redigir o relatório final apresente sua pesquisa em um texto que contenha as seguintes informações: 

1- O que você acha que seus dados revelam sobre o autoconhecimento profissional de professores de LI no universo 
pesquisado? 

2- Que componente surgiu mais em seus dados? Auto-imagem, autoestima, percepção do trabalho, motivação para o 
trabalho, e perspectivas para o futuro? 

3- Como o professor se sentiu ao revelar o conceito de vulnerabilidade? 

H- Reflexão crítica: Escreva uma conclusão para o seu relatório utilizando as perguntas abaixo como guia. 
• O que acha que pode despertar vulnerabilidade no professor de LI? 
• Que paradoxos ou tensões seus dados revelaram? 
• Como você acha que um professor de LI pode usar seu autoconhecimento para lidar com situações de vulnerabilidade? 
• O que sua pesquisa revelou autoconhecimento profissional e vulnerabilidade do professor de LI? 
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J- Cronograma: 
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