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A HISTÓRIA 
DESSE TRABALHO

SER "UM PROFESSOR" EM TEMPOS DIFÍCEIS

No dia 6 de outubro de 2020, comecei o dia com uma 
mensagem do nosso Diretor Nacional de Educação em 

Üsküdar, Sr. Sinan Aydin. Uma professora que trabalha em
Üsküdar enviara uma mensagem ao Sr. Aydin falando de 
suas experiências durante a pandemia. O Sr. Aydin me 

encaminhou a mensagem da professora e perguntou o que 
poderíamos fazer para ajudar aos professores que se 

encontrassem em situação parecida. A mensagem dizia o 
seguinte:
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"Não sei o quanto meus amigos concordam comigo, 
mas acho que tive Síndrome de Burnout durante a 
pandemia. Quase fui excluída do ensino, que é uma 
profissão que sempre foi considerada sagrada e 
valorizada na sociedade, e uma profissão que tenho 
exercido com dedicação em todas as etapas da 
minha vida. Eu me sinto como uma criminosa, uma 
ladra. Fomos colocados em uma posição que nos 
fazia sentir como se fôssemos aventureiros. 
Francamente, não achamos que a sociedade cuidou 
de nós a esse respeito. No entanto, a pandemia, a 
situação de estar longe da escola não foi algo que 
criamos ou escolhemos. A maioria de nós já 
vivenciou, e ainda vivencia, as dificuldades da 
educação a distância, que exige muito mais esforço 
e envolvimento do que a aula presencial, mas isso 
não  é  pe rceb ido  pe l a s  pes soas .  Somos 
constantemente alvo de acusações e ódio das 
pessoas. Comecei a pensar seriamente em outras 
possibilidades de trabalho para mim. Acho que seria 
útil se houvesse algum treinamento para nos apoiar 
e nos ajudar a lidar com esse sentimento de 
inutilidade e humilhação, pelo menos para mim. 
Espero ter conseguido me explicar corretamente."
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SENTAR E NÃO FAZER NADA 
Nós não poderíamos simplesmente

Na verdade, esse era o caso de professores não 
somente de Üsküdar, mas de toda a Turquia e até de 
outras países. A pandemia causou dificuldades e 
problemas similares em diferentes lugares. Seria 
impossível conduzir um estudo que pudesse abranger 
todos os professores do mundo, da Turquia ou mesmo 
de Üsküdar. No entanto, ao mesmo tempo, não era 
possível simplesmente ficar sentado sem fazer nada.

Falei para o Sr. Aydin que poderíamos iniciar um 
trabalho de grupo com professores voluntários. 
Também convidei meu colega, o psicólogo clínico 
Gülcenur Dinçer, que tem muita experiência com 
trabalho de grupo, para conduzir esse estudo junto 
conosco. Tanto o Sr. Aydin quanto Gülcenur aceitaram 
a minha proposta de um trabalho de grupo. Um anúncio 
foi feito para os professores que trabalhavam em 
Üsküdar. Mais de 100 professores se inscreveram para 
as dez vagas disponíveis. Devido ao grande número de 
inscrições, foi feita uma seleção, levando em 
consideração os diversos grupos etários e as disciplinas 
ensinadas pelos professores inscritos. Depois, nos 
reunimos com esse grupo de professores que 
participaram do trabalho nos dias 1, 4, 8 e 11 de 
dezembro de 2020.



Nosso Trabalho em Grupo
Nossos Principais Objetivos em

Para narrar as histórias alternativas de 
professores em suas vidas durante a 
pandemia,

Para garantir que os problemas que 
enfrentaram como professores durante a 
epidemia e o conhecimento e as 
habilidades que usaram neste processo 
sejam capturados,

Para revelar as habilidades e técnicas que 
os professores usaram com sucesso para 
lidar com as dificuldades desse período e 
compartilhá-las com outros professores 
(Denborough, 2018).
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Nossos Professores?
O que fizemos com

Na primeira sessão, sob o título “Nossas Histórias e 
Nosso Ensino”, os participantes se apresentaram, 
contaram histórias sobre o ensino e o significado do 
ensino para eles.

Na segunda sessão, eles compartilharam o que 
vivenciaram durante esse período, sob o título de "Ser 
um Professor durante uma Epidemia" e os efeitos do 
processo tanto pessoal quanto profissionalmente.

Na terceira sessão, eles falaram sobre quais 
conhecimentos, habilidades, relações e crenças 
utilizaram para apoiá-los na superação de suas 
dificuldades pessoais e profissionais neste período, sob 
o título "O Que Nós Vivemos e O Que Nós Alcançamos 
até agora".

Nas quatro sessões, eles avaliaram o documento 
coletivo elaborado sob o título “O Que Nós Queremos 
Compartilhar” para refletir o trabalho das três semanas.



Operação do Estudo?
Como foi a

Cada sessão durou noventa minutos. No trabalho em 
grupo, um cuidado especial foi tomado para criar um 
ambiente adequado para que os professores contassem 
suas experiências e os aspectos que são importantes 
para eles, sem a implicação de uma "resposta correta" 
(Lokken, 2011).

Como líderes do grupo, nós não nos posicionamos 
como especialistas que conhecem a realidade de ser 
professor, mas como copesquisadores em um estudo 
que lhes permite revelar seus conhecimentos, 
habilidades e experiências (Epston, 1999).

No trabalho de grupo, nós preparamos um documento 
coletivo (1) com o objetivo de “salvar a palavra de ser 
falada” e apresentá-la em benefício deles próprios e de 
outras pessoas que compartilham experiências 
semelhantes (Denborough, 2008). De acordo com a 
abordagem da Terapia Narrativa, a qual utilizamos para 
desenhar as atividades de trabalho, "o que está escrito 
não desaparece tão facilmente quanto o que é falado, 
resiste ao tempo e ao espaço, eles testemunham aqueles 
que estão em terapia e os imortalizam." (Epston, 1984).

Após quatro sessões, nós organizamos uma cerimônia 
descritiva na qual compartilhamos o documento 
coletivo que preparamos e nosso Diretor de Educação 
Nacional, Sr. Aydin, deu um discurso de agradecimento 
a um grupo formado a convite de um colega dos 
professores que participaram do estudo de grupo 
(Myerhoff, 1986, citado em Deborough, 2018).
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Mas valeu a pena
Lutamos pelas circunstancias

Normalmente o estudo foi planejado para ser cara a cara 
(sugestão: que tal olho no olho...) Porém, antes que  
começasse o estudo ,como resultado do aumento de 
casos, a educação presencial se interrompeu nas escolas 
e o estudo foi realizado online. Mesmo que isto não era 
algo que planejamos, estava em consonância com o 
espírito da época. No início do estudo, meu pai minha 
mãe, no meio do estudo, eu, minha esposa e meu filho 
testamos positivos para o Corona. De fato, a noite 
anterior na primeira sessão de estudo, minha filha 
estava com febre. Além dificuldades que tenho 
experimentado nossos participantes também 
participaram do estudo tendo dificuldades muito sérias 
e fazendo sacrifícios. 

Porém, acreditamos que o trabalho vale os sacrifícios 
feitos. quando vemos o trabalho final e esperamos que 
este trabalho seja benéfico para os professores no nosso 
País e no mundo.



Perseguimos a Esperança
Neste Trabalho

Neste trabalho  Perseguimos a esperança 
“Porque o que acontece hoje é menos difícil graças a 
esperança. Se acreditamos que amanhã será melhor, 
podemos enfrentar os desafios de hoje “ (Hann2010)

Neste trabalho acreditamos que além de cada história de 
dificuldade e adversidade podemos descobrir  nossas 
conexões com outras pessoas , nossos desejos ,nossas 
esperanças ,nossos sonhos de uma vida melhor ,nossas 
habilidades para viver e sobreviver , e sobretudo nossos 
valores “ (Yuen 2019)
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Nesta ocasião, gostaria de expressar meu agradecimento 
a nosso professor que enviou a mensagem que conduziu 
o estudo e a nosso Diretor de Educação Nacional de 
Uskuda, professor Sinan, quem deu um passo 
imediatamente ao prestar atenção a esta mensagem, 
assim como o Psicólogo Clinico Gulcenur Dinçer que 
dirigiu o trabalho em grupo e todos os professores que 
participaram do estudo. Ficaríamos muito felizes se este 
estudo fosse lido e compartilhe seus pensamentos e 
sentimentos conosco que lhe despertou ou situações 
similares expressadas neste estudo.

Referência

OBRIGADO
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em Istambul-Uskudar 

Olá
Nós somos dez professores que trabalham 

Alguns de nós trabalhamos no jardim de 
infância, outros na escola secundária, outros no 
bacharelado. Há alguns de nós que ensinamos 
durante vinte e três anos, e há aqueles que ainda 
estão em seus primeiros anos de profissão.

Para nós, o ensino é onde realmente queremos 
estar, acreditamos que encontramos a nós 
mesmos na escola. Estando com as crianças e 
jovens continuamos vivos. Alguns de nós 
consideramos que nossas características e 
signos do Zodíaco nos levam ao ensino. Outros 
voltamos a estudar na universidade para 
tornarmos professores, temos esperado 
dezesseis anos para ser nomeados e gostaríamos 
seguir na docência até nos aposentar e se 
pudéssemos voltaríamos a dar aulas.



Nós mesmos?
Como definimos a

Nos definimos como pessoas pacientes, 
compreensivas, que tentam ser benéficas 
para os seres vivos, e que encontram 
esperança em todas as circunstâncias, 
tratando constantemente de aperfeiçoar-se 
até o ponto de chegar a escutar os livros-
áudios enquanto se passa*, famintas de 
aprender e ter consciência de tudo, com 
ânsia e vontade de partilhar o que 
aprenderam tanto com as crianças como 
com os estudantes, e fortes em tempos 
difíceis. 
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O que queremos?

Nos reunimos quatro vezes para falar de 

algumas coisas que não pudemos superar 

durante o período da pandemia, nossa 

ansiedade cada vez maior, nosso teste com a 

desumanidade, a privação da nossa escola, 

onde nos demos conta de nós mesmos, e 

nossas dificuldades pessoais desde o 

passado até o presente. Chamamos nosso 

grupo de “Tempos difíceis”. Queremos 

aplicar o que aprendemos do que falamos 

em nossas vidas. Uma vez que, o ensino 

torna-se nosso caráter quando aprendemos, 

também queremos transmitir o que 

aprendemos a nossos filhos, estudantes e 

amigos. 

Além disso, queremos que nossa voz seja 

ouvida, que se tenha cuidado com a 

linguagem ao falar dos professores, que 

façamos entender que somos humanos, não 

robôs, e que é essencial evitar o desgaste da 

nossa moral. Se nossa moral não é boa, não 

podemos beneficiar as crianças.
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a pandemia?
O que fizemos durante

Ficar em casa durante a pandemia tem sido bom para 
alguns de nós por nos ter dado a oportunidade de 
passar mais tempo com as nossas famílias. Alguns de 
nós puderam conhecer melhor uns aos outros porque 
nunca tiveram tão perto de suas famílias por tanto 
tempo. Teve quem sentisse que o tempo estava 
passando mais devagar e alguns de nós passaram mais 
tempo caminhando do que usando o transporte 
público. Alguns de nós usaram esse período para 
trabalhar em seu desenvolvimento profissional, 
participando de cursos e sessões de treinamento. No 
entanto, para alguns de nós, esse período veio com um 
sentimento de peso enorme nos nossos corpos e 
mentes por causa da situação da pandemia. Alguns de 
nós se sentiram sozinhos em casa por sentirem falta do 
ambiente social da escola. Para eles, ficar em casa era 
como uma tortura, uma prisão. Nós também 
experienciamos o sentimento de ser inútil. Alguns de 
nós se sentiram extremamente restringidos.



tristeza inflada
Esse período é como uma

Podemos dizer que esse período é um 

processo muito difícil para nós. Alguns de nós 

passaram por dificuldades como a perda do 

cônjuge e parentes ou foi testemunha de 

graves problemas de saúde de pais e amigos. 

Alguns de nós pensa que esse é um período 

onde suas vidas privadas mais impacta o 

ensino. Esse é um período onde alguns de nós 

tem sentimentos mais fortes sobre sermos pais 

ou filhos.
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além de ensinar
Temos responsabilidades

Além das responsabilidades que desempenhamos 
como professores, vivemos um período em que as 
r e sponsab i l i dades  como  pa i s  e  fi lhos 
aumentaram. Especialmente para aqueles que se 
encontram longe de suas famílias é mais difícil. 
Ficar ou partir, ser infectado se o fizer, e incapaz 
de cuidar deles se não o fizer, com o medo de 
perder nossos entes queridos acima de tudo.



mais empatia
Temos 

Alguns de nós tiveram dificuldade em frequentar aulas 

online com as suas crianças. Eles tinham dificuldades de 

relacionamento com seus filhos. Para lidar com a 

situação, tentaram sentir como suas crianças, pensar 

como eles. Procuraram as pessoas que tiveram as 

mesmas dificuldades com suas crianças, ligavam para 

elas sem avisar. Entraram em contato com pessoas da 

mesma escola, com as crianças nas redes sociais e viram 

que todos passaram por processos semelhantes, mas 

ninguém era capaz de expressar isso em palavras. Isso 

os levou a pensar que não era um problema. 

Alguns de nós sentem que sua rotina foi interrompida, 

levando a problemas como não conseguir dormir ou 

distúrbios alimentares. 

Alguns de nós tem dificuldade em superar seus medos.



SER �UM PROFESSOR� EM TEMPOS DIFÍCEIS 

a nós mesmos
Desenvolvemos hobbies descobrimos

Nos ocupamos e produzimos, descobrimos a nós 

mesmos.  Alguns de nós mantiveram-se ocupados 

lidando com as dificuldades que enfrentamos durante 

esse período.  Principalmente agora que temos muito 

tempo, dedicamos tempo aos nossos hobbies, que antes 

não tínhamos esse tempo.  Alguns de nós fizemos coisas 

que já gostaríamos de ter feito.  Enquanto fazíamos, 

começamos a perceber sobre como fazíamos antes.  

Nesse processo, percebemos que não queríamos fazer 

como fizemos antes.  Entender isso também nos ajudou 

a nos conhecer.  Percebemos que subestimamos o 

entusiasmo por não conseguimos alcançar.  Então 

superamos nossa timidez em relação aos trabalhos que 

queríamos e amávamos.



de outras pessoas
Temos nos preocupado com os problemas 

Alguns de nós foram beneficiados por não ver as 

notícias durante esse período.  Alguns de nós contamos 

aos nossos amigos mais próximos o que aprendemos.  

Foi bom para alguns de nós desacelerar.  Nos 

beneficiamos ao apreciar as belezas que tínhamos sem 

pensar em alcançá-la.  É bom ajudar os familiares.  

Dizem: "Quando você vê que alguém precisa de mais 

ajuda do que você, não se preocupa demais com a sua 

própria necessidade. A preocupação com os problemas 

de outra pessoa me fortaleceu, superei meus próprios 

problemas com mais facilidade."
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nossas famílias
Nós permanecemos fortes com

Alguns de nós permanecemos fortes passando 

muito tempo com nossos familiares.  Quando 

discutíamos entre nós, era bom lembrarmos das 

dificuldades do período e dar exemplos de como 

administrávamos.  Eles acham que um pouco 

de ar fresco, gratidão e um pouco de esperança 

resolveram os problemas



Alguns de nós melhoramos no ensino e 
aprendemos coisas boas.  Alguns de nós 
assistiram filmes.  Outros de nós passaram mais 
tempo com nossos filhos do que havíamos 
passado.  Outros de nós nos isolamos 
deliberadamente por completo, passamos um 
tempo com nossas famílias, nossos lares e com 
nós mesmos.

desenvolvimento profissional
Nós investimos no nosso 

Alguns de nós aumentaram seus conhecimentos 
e habilidades relacionados à tecnologia para 
poder ensinar a distância de maneira melhor e 
mais eficaz. Alguns de nós, que crescemos em 
uma época em que os computadores não 
entravam em casa, superamos seus medos sobre 
os computadores e aprendemos coisas novas e 
diferentes. Também estivemos envolvidos em 
novos projetos. Alguns de nós descobriram 
coisas novas sobre si mesmos. Embora sempre 
tenham entendido que seria bom estar ao ar livre 
e encontrar e bater um papo com alguém, viram 
que era bom se trancar em casa durante esse 
período.



Vo c ê n ã o p r e c i s a s a i r 
p a r a  s e r  ú t i l

Eles experimentaram que não é preciso estar fora para 
ser útil às pessoas, que é possível ser útil em casa e que 
não é preciso ir a algum lugar para aprender alguma 
coisa. Eles experimentaram o poder e o prazer de poder 
fazer algo em casa também. Eles aprenderam a fazer 
brinquedos para os filhos e vizinhos. Eles passaram 
horas trançando o cabelo da sobrinha. Alguns de nós 
cultivaram flores que murcharam porque não foram 
cuidadas, e alguns de nós redescobriram habilidades 
que pensavam ter perdido. Alguns de nós tentaram 
coisas que antes pensavam que eram muito difíceis de 
fazer.

cafés para nossos filhos
Nós transformamos nossas varandas em

Alguns de nós saíram fortalecidos pelas pessoas que 
compartilharam sua dor durante esse período. Alguns 
de nós encontraram consolo nos filmes e paz nos livros. 
Alguns de nós seguiram canais de vídeo e leram sobre 
epidemias anteriores. O fato de não terem ficado 
doentes durante esse período fez com que pensassem 
que não tinham um grande problema. Alguns de nós 
transformaram suas varandas em cafés para seus filhos. 
Eles reduziram seu espaço e se sentiram felizes. Alguns 
de nós voltaram aos velhos tempos, quando estavam 
mais próximos de sua mãe e afastaram anos de distância 
dos familiares. Alguns de nós encontraram a pulseira 
que mamãe comprou quando eles tinham treze anos e 
começaram a usá-la novamente.
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quão bonito é
Nós não sabíamos o 

Muitos de nós passamos mais tempo na natureza. 
Tiveram alguns que foram para os bosques para 
relaxar, tocaram nas arvores com as palmas das 
mãos abertas, caminharam no chão descalços, 
olharam para o céu mais vezes e por mais tempo, 
alguns olharam as ondas do mar e as folhas das 
árvores, alguns viram um grande arco-íris, como 
nenhum outro que já tinham visto. Tiveram ainda 
alguns que seguiram corvos todos os dias com 
seus filhos e gravaram um documentário sobre 
eles. Outros examinaram as cores e padrões dos 
gatos. Isso nos fez lembrar do poeta que disse 
que “Eu não sabia o quão bonito é”, como se 
tivéssemos esquecido quão bela é a natureza.



um método
Dormir também se tornou

Alguns de nós dormiu mais para superar os 

problemas deste período. A ansiedade cresceu 

tanto que dormir foi usado como um mecanismo 

de enfrentamento. Sonhos a respeito da família 

distante e de lugares tão longe que não podíamos 

visitar se tornaram um bálsamo calmante para as 

nossas almas.
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nós tiramos forças
Nós temos pensamentos dos quais

A vida segue independente de qualquer coisa e 

humanos se adaptam não importa a situação. 

Quaisquer que sejam seus problemas, seu 

remédio não está muito longe, não é necessário ter 

medo. Nós já enfrentamos grandes dificuldades 

antes, sem arrependimentos, apenas a nossa 

devoção às novas habilidades e ensinamentos. 

Após as dificuldades, a rotina se estabelece e a 

vida segue. Cada emoção passa após um tempo e 

são trocadas por outras. Como dizemos, “Um dia 

escuro não pode continuar ficando ainda mais 

escuro”. Nós, portanto, pensamos que isso 

também vai passar. Nós temos um dono. É bom 

para nós pensar que nosso Senhor Allah está 

conosco, mesmo que nos encontremos em uma 

situação muito difícil. O que tiver que ser, será e 

nós não nos preocuparemos uma vez que fizemos 

no nosso melhor. Fé e esperanças para manter as 

pessoas vivas.
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com nossos pais
Nós aprendemos a ter fé

Nós pensamos que aprendemos esses pensamentos com 

nossos pais e mães. Nós acreditamos que eles estimulam 

nossos pensamentos. Um de nós observou como seu pai, 

tendo vivido momentos muito difíceis no passado, estava 

lidando com a situação; isso o fez acreditar e se sentir 

mais forte. Um de nós ainda carrega a luz do amor de 

infância de sua mãe e nela encontra apoio. As viagens ao 

nosso passado pessoal mostram que aprendemos algo 

onde quer que vamos, elas nos fazem pensar que a 

jornada da pandemia nos ensinará algo e que o futuro será 

brilhante. Um de nós afirma que embora o pai fizesse 

diálise três dias por semana na infância dele, lembrar 

como seu pai costumava descansar um pouco antes de 

voltar ao trabalho e como ele estava cheio de vida apesar 

de tudo, o deixou psicologicamente fortalecido.



não é só para aulas
A escola 

Nós tivemos alunos que passaram por momentos 
muito difíceis porque seus pais perderam seus 
empregos devido à pandemia. Esta é a primeira vez que 
nos sentimos tão responsáveis por nossos alunos e suas 
famílias. A escola foi, para alguns de nossos alunos, 
uma oportunidade de compartilhar seus problemas 
conosco e seus amigos, um espaço amigável para 
encontrar consolo e ajuda. Agora, essas possibilidades 
estão em grande parte perdidas. Enquanto estávamos 
na escola, nós pudemos identificar os problemas que 
nossos alunos estavam enfrentando. Na sala de aula, 
pudemos ver se eles entenderam a lição e se já haviam 
chorado anteriormente. Nós não podemos perceber 
esses intangíveis em um ambiente de educação a 
distância. Nesse período todos perceberam que a 
escola havia se tornado um ambiente diferente. A 
escola não é apenas uma lição. Apoiar, chamar nossos 
alunos pelo nome, e oferecer abraços é o que acontece 
na escola.
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com educação a distância
Nós tivemos diferentes experiências

Além de tudo isso, nós queremos compartilhar nossas 
experiências e opiniões sobre educação a distância. A 
educação a distância foi um salvador para nós. Foi 
muito melhor do que nenhuma educação. Nossos 
alunos puderam nos alcançar facilmente durante este 
período. Eles ligaram, enviaram mensagens quando as 
aulas acabaram, todos queriam comprar a gravação e 
conversar em particular depois que as aulas acabaram, 
fazendo perguntas sobre seus próprios medos e 
experiências antes das aulas. Antes era possível que 
eles chegassem até nós por meio de ferramentas 
digitais, mas não as usavam porque já tínhamos nos 
conhecido na escola; no entanto, eles fizeram uso delas 
durante este período.



Às vezes, os pais frequentam nossas aulas de educação 

a distância. Houve pessoas que fizeram perguntas e 

contribuíram. Essa foi uma experiência que nunca 

havíamos tido antes. Anteriormente, poderiam surgir 

problemas em termos de tempo e local para aulas 

adicionais. Superamos isso com a educação a 

distância, podemos combinar horários com nossos 

alunos e oferecer aulas adicionais.

N ó s  e x p e r i m e n t a m o s  t e s t e s  b e m  c o m o 

oportunidades

Porém, não é possível perceber a dinâmica da sala de 

aula e a interação entre as crianças na educação a 

distância. Vimos como a educação face a face é 

importante, especialmente para crianças com 

deficiência e para crianças menores. Além disso, os 

alunos de regiões desfavorecidas não puderam assistir 

às aulas porque não conseguiam acessar um 

computador ou a internet.



SER �UM PROFESSOR� EM TEMPOS DIFÍCEIS 

situação atual em vez de uma lição

Crianças querem falar sobre a

Nós sentimos falta de nossos alunos, seus ruídos e até 

mesmo seus sons estranhos. Nossos alunos esperam de 

nós apoio psicológico, não apenas aulas, mas também 

conselhos de saúde. Nossos alunos têm uma séria falta 

de motivação. Também temos falta de motivação. Não 

contratamos psicólogos, mas temos que dar apoio 

psicológico aos nossos alunos. Nossos alunos passam 

por tantas dificuldades que às vezes querem apenas 

conversar, não ouvir uma palestra. As crianças dizem 

que não querem fazer nada. Elas estão entediadas e 

dizem que estão ansiosas pela reabertura da escola. As 

crianças querem falar mais sobre a situação atual do 

que sobre a lição.



sido muito bom para nós

Este especial trabalho de grupo tem 

Estes são os sentimentos e experiências que 
compartilhamos como um grupo de professores que 
trabalham em Istambul-Üsküdar. Foi bom para nós 
nos reunirmos e conversarmos sobre eles, esperamos 
que ler sobre eles seja bom para você. Ficaríamos 
muito felizes se você compartilhasse seus 
pensamentos, sentimentos e experiências conosco. 
Esperamos que este período difícil passe rapidamente 
e que possamos encontrar nossos alunos em nossas 
salas de aula o mais rápido possível.
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