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Resumo: Este artigo apresenta um estudo vinculado ao Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação
da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). Refere-se às produções de narrativas de 23
professores, alunos de um curso de Pedagogia da Plataforma Freire da Universidade Estadual do Sudoeste da
Bahia (UESB), Campus de Vitória da Conquista. Através do método autobiográfico, apontou indícios de que a
elaboração de memoriais criou potências e ressonâncias, marcas novas de vir a ser outro(s) de si com a
apreensão de percursos pessoais e profissionais – de como se chegou a ser o que se vem sendo no exercício
da profissão docente, e de como vem se constituindo esses movimentos de professoralização.
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EN EL ARTESANATO DE LA VIDA LOS MOVIMIENTOS DE LA PROFESSORALIZACIÓN

Resumen: Este artículo presenta um estudo agregado al Programa de Pesquisa y Pós-Graduación em
Educación de la Universídad Estadual de la Bahia(UESB). Referese a las produciones de narativas de 23
profesores, alunos de um curso de pedagogia de la Plataforma Freire de la Universidad Estadual de la
Bahia(UESB), Campus de la Vitoria de la Conquista. Atravéz del método autobiográfico, apuntó indícios de que
la elaboración de memoriales creó poténcias y ressonâncias, marcas nusevas de venir a ser outro(s) de si
com la apreensión de percursos personales y profesionales – de como se llegó a ser lo que viene a se
cambiando em el ejercício de la profesión docente, y de como viene se constituyendo eses movimientos de
profesoralización.
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O cenário do estudo

O trabalho que desenvolvemos aconteceu durante a realização da disciplina Teoria e Método de Pesquisa em
Educação, com carga horária de 75 horas, ministrada para uma turma do curso de Pedagogia da Plataforma
Freire (PAFOR), da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Campus de Vitória da Conquista, durante o
primeiro semestre do ano de 2014.

No contexto da disciplina em questão, ao explorarmos a abordagem de pesquisa qualitativa como perspectiva
para a pesquisa em educação, uma vez que conforme nos indicam Bodgan e Biklen (1994), a realidade é
construída pelas pessoas, à medida que vão vivendo as suas vidas. As pessoas podem ser ativas na
construção e modificação do “mundo real”. Nessa direção, compreendemos a necessidade de olhares que nos
possibilitem a compreensão da educação como fenômeno constituído de especificidades relacionadas ao
envolvimento das pessoas e de suas práticas, o que exige contemplar a subjetividade do humano.

Através dos estudos desenvolvidos com a turma de alunos/professores, denominação utilizada para explicar
que são estudantes de Pedagogia que já atuam como professores na educação infantil e anos iniciais do
ensino fundamental foram produzidas atividades planejadas no sentido de contemplar o diálogo necessário
entre teoria e prática. Nesse processo, destacamos a oportunidade vivida pelo grupo com a elaboração de
textos narrativos com o objetivo de fazer com que os alunos experimentassem uma possibilidade do método
autobiográfico que faz uma vinculação dos campos da educação e da biografia, num artesanato que costura
os fios da vida e da formação. Na direção tomada, entendemos que a vida da pessoa e sua trajetória
formativa estão imbricadas, e assim o processo de formação não se restringe ao vivido nas escolas, em
cursos universitários ou qualquer outra modalidade de estudo. Nessa ótica, pensamos a profissão de
professor como composição que envolve a vida fora e dentro da escola num caminho a constituir o
movimento de tornar-se professor. (FONTANA, 2000; NÓVOA, 1995).

Desse modo investimos no potencial da autobiografia, pois é um caminho que demonstra instalar uma
condição de o sujeito olhar para si e enxergar o nós, no eu, como também os fios que tecem o que temos
sido; o que temos feito e o que podemos vir a ser e a fazer. Na explicitação da trajetória de vida, a implicação
do sujeito na produção da sua história, põe acesso para o alcance da consciência (FERRAROTTI, 2010,
PINEAU, 2010).

A experiência das narrativas

Neste trabalho elegemos as autobiografias como aberturas para a formação como processo autoformativo, o
qual considera a imbricação da pessoa e do profissional, e compreende a trajetória de cada docente como
caminho rumo a tomar para si a sua formação (NÓVOA, 1995; PINEAU, 2010). Assinalamos, portanto o
potencial investigativo e formativo das narrativas, apontando para “o capital narrativo como uma nova forma
de capital cultural produtor de um novo modo de reprodução social” (GOODSON, 2007, p.80).

Subsidiamos este trabalho na experiência como produção de sentidos que a pessoa atribui ao vivido e nesse
viés cria possibilidades de formação através da capacidade de escutar e dizer como constituição de si
(BENJAMIN, 1987; LARROSA, 2000; PASSEGI, 2008). Colocamos o artesanato da disciplina aqui mencionada
como tecido formativo a instigar as costuras de si não somente nos estudantes, mas também em nós. Como
experiência que nos mobilizou e nos tocou, produzindo em cada uma de nós as ressonâncias de marcas que
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havíamos deixando pelo caminho, e outras que no decorrer do trabalho foram produzidas porque estávamos
sendo afetadas pelas experiências dos outros, pelas narrativas de cada pessoa.

Situamos então a experiência como o que marca cada pessoa de maneira singular, no que reside o
componente humano da subjetividade como produção de potencialidades e incertezas no qual o eu está
prenhe de devires, nos espaços de escolhas, pressões e deslocamentos em movimentos de atualizações do
ser que vamos sendo... Por essa ótica, ser professor não é uma forma única, não se aprisiona num
determinismo fixo do que é ser professor, pois se configura como processo de costura do ser-sendo que nos
possibilita compreender a condição docente não como determinação; mas como um tornar-se através do qual
cada profissional vai realizando a tessitura de si. Nessa construção, “os professores vão elaborando seus
modos de ser e estar na profissão docente”, sugere Tardif (2007).

No contexto apresentado, criamos a interlocução dos saberes produzidos nas experiências dos
alunos/professores a fim de considerarmos o vivido na instituição escolar, desde a discência. Por meio dessa
tessitura que combina as experiências como discentes e a docência, fomos ao encontro de uma denominada
professoralidade; conceito que traduz a constituição do ser professor como produção que ultrapassa uma
identidade fixa, rompe com estereótipos e se vincula ao modo como o indivíduo vai se constituindo professor
através dos movimentos de professoralização (PEREIRA, 1996, 2010, 2013).

Através das produções das narrativas dos alunos/professores houve a elaboração dos sentidos implicados nas
experiências na vida e na escola, como discentes e como docentes, antes e após o ingresso no curso de
Pedagogia. Isso ocorreu ao ancorarmos nossa caminhada no entendimento de que “é investigando como me
tornei o professor que sou, por que me tornei o professor que estou sendo é que investigo a professoralidade”
(PEREIRA, 2010, p. 67). Tal abordagem sustenta-se na perspectiva de pensar a formação dos docentes com
eles, e tratar essa formação ultrapassando uma visão reducionista a qual tem como foco a técnica na defesa
pela necessidade da reflexão dos professores acerca do seu próprio trabalho. Nessa lógica, Nóvoa (2012,
p.14) nos diz que “é essencial reforçar dispositivos e práticas de formação de professores baseadas numa
pesquisa que tenha como problemática a ação docente e o trabalho escolar”.

Dessa maneira, salientamos a relevância dos passos trilhados por nós e pelos alunos/professores no
enveredamento pelos caminhos da autobiografia a nos oferecer a condição de estudar e de produzir uma
pesquisa com a atividade realizada por esses estudantes na elaboração de suas narrativas com foco no
percurso formativo, o que nos remete ao pensamento de Moita (1992) ao abordar a formação não como uma
atividade de aprendizagem isolada, situada no tempo e no espaço, mas como ação vital de produção de si
mesmo. Nesse sentido, as narrativas de si colocaram os participantes da atividade em contato com suas
experiências formadoras, permeadas por simbolizações e subjetivações construídas ao longo da vida.

O tornar-se professor como produção inacabada

Os alunos/professores escreveram suas narrativas na perspectiva da escrita do caminho que cada um vem
trilhando nessa constituição de professor como pessoa e profissional. E para dar forma aos textos, iniciamos a
provocação de pensar um nome para intitular o trabalho, que ficou combinado com o grupo como: Minha Vida
na Escola, uma vez que a proposta foi de considerar a trajetória das vidas cada um deles na relação com a
formação de fora e de dentro das instituições educacionais com vistas à compreensão de como nos tornamos
professor, como isso se deu e como vem se sustentando, identificando assim os movimentos de
professoralização na produção da professoralidade de cada docente.

Na exigência ao que colocamos como proposição deste trabalho, pensamos ainda na organização de subtítulos
como meios de provocar a evocação das lembranças referentes às experiências dos alunos/professores. Dessa
maneira, os textos tiveram a primeira parte: O sabor da entrada na escola, espaço no qual foi relatado o
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ingresso na escolarização. Nesse começo da vida escolar ficaram registradas as linhas que dizem do desejo de
pertencimento a esse mundo ainda desconhecido e que as famílias e a comunidade valorizavam de tal modo
que realizavam grandes esforços para dar essa oportunidade aos filhos.

[...] Não me esqueço daquele classificador amarelo de papel que minha mãe pegou usado de
minha tia. Para mim era um belo material escolar porque era com muito esforço que meus
pais estavam me mandando para escola. E eu realizando um sonho, por isso ao entrar
naquele portão azul, a alegria tomou conta de mim. Maria

Aparecem nessas linhas as figuras dos primeiros professores marcadas por uma doçura maternal ou por um
autoritarismo tamanho que traz à tona a utilização de castigos corporais como prática considerada normal
pelos familiares que atribuíam aos docentes um poder, mencionado em vários textos em palavras que dizem
de professores que tomavam conta de suas vidas dentro e fora da escola.

Se me viam brincando na porta de casa, diziam para eu cuidar de entrar e estudar a tabuada
porque brincadeira não ia me fazer ser gente na vida. E eu pensava que eu já era gente, mas
não podia me atrever a dizer nadinha. Então entrava na hora e de cabeça baixa. João

Ainda nessa sessão inicial, os textos trazem as experiências do ingresso na docência com suas primeiras
impressões do retorno à escola, agora em outra condição. Alguns falam da emoção de terem atuado na escola
onde estudaram e outros lembram do reencontro com professores que passaram a ser colegas de trabalho.
Percebemos nessa construção, a relação da discência com a docência quando os narradores falam do que
aprenderam com determinado docente.

O mais marcante do meu período escolar foi quando aluna de uma professora de Matemática
com a qual aprendi a gostar da disciplina pela habilidade, competência e carinho da mesma ao
explicar tão bem o conteúdo. Clara

Numa segunda parte intitulada: Experiências na escola, tivemos a intencionalidade de que os
alunos/professores escrevessem sobre marcas produzidas no percurso escolar como acontecimentos que
afetaram suas vidas e os sentidos que atribuíram ao que viveram. Surgem então histórias de professores e de
aulas muito importantes como experiências que esses homens e mulheres relacionam com o que tem feito e
com o que eles têm sido.

[...] Penso nas maneiras grosseiras desses professores, que assim tentavam transmitir os
conteúdos e acabavam deixando na gente algo negativo. Pérola

Eu tinha uma professora de Ciências que brincava, mas não perdia o controle. Lembro-me das
avaliações, ela entregava e saia da sala. Pense, ninguém tinha coragem de olhar sequer para
o lado. Amávamos a suas aulas. O meu professora de História fazia debates e até hoje eu
penso em debates, eu gosto que os grupos façam as questões, pois ao fazer as questões eu
estudava o assunto todo. Não lembro dos professores de Matemática, exceto de uma que era
carinhosa e me ensinou equação. Estava sempre nos intervalos a nos contar intimidades de
sua vida, como o nascimento do filho. Acredito que copiei um pouco dessa professora.
Pensando em minha prática [...] espero que a minha docência leve crianças a se tornarem
homens e mulheres conscientes prontos para a vida. Ana

Na última parte com o seguinte nome: Antes e depois da Pedagogia, nosso interesse era perceber com o
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grupo de que modo o curso tem interferido nas práticas dos alunos/professores. Como eles vinham
constituindo a trajetória na docência e que diferenças têm produzido a partir do ingresso nessa licenciatura.
Isso é evidente, por considerarmos o caráter processual da formação e as possibilidades do novo que surge
como resultado das tensões que nos fazem realizar novas composições, atualizando o que vínhamos sendo
(DELEUZE E GUATTARI, 1995).

No início achei muito complicado voltar a estudar, mas o tempo está passando e estou me
adaptando. Estou vendo que tenho aprendido quando na minha sala, com meus alunos
pequenos, lembro de algo que estudei. Davi

[...] Agora fico pensando no texto que a gente estuda e numa coisa que eu já fiz e penso
como eu estava errada. Ana

A Pedagogia tem me ajudado a abrir novos horizontes em busca de conhecimentos para fazer
um trabalho melhor. [...] tenho me sentido mais confiante e mais importante também! Lúcia

Ao final desta atividade com o grupo e na escrita deste texto, consideramos a importância do trabalho
desenvolvido pelos caminhos da pesquisa autobiográfica com as narrativas dos alunos/professores a contarem
suas experiências tecidas na trajetória profissional a imbricar a docência com a discência. Compreendemos
que produzimos uma possibilidade de formação que permite concebê-la como processo indissociável da vida,
colocando assim a subjetividade como elemento necessário para se pensar a formação dos professores.

As vozes muitas vezes silenciadas nos falaram das dificuldades que enfrentam e do encantamento que lhes
move, sinalizaram acerca de aprendizagens fragilizadas, das cicatrizes do autoritarismo, e de marcas
positivas. Nesse sentido, ao enveredarmos por trajetos que contemplam a escuta dos sujeitos nas condições
de discentes e docentes a fim de olhar para a formação tendo em vista a compreensão de como vamos nos
tornando a professora ou o professor que temos sido, como vem se dando essa constituição e como isso vai
prosseguindo pelo curso da vida, cumprimos a tarefa a qual nos propomos na circunstância apresentada neste
texto. Agora o que fica é o compromisso com a nossa formação e com a de tantos outros profissionais com os
quais poderemos estar a cruzar nessa estrada chamada educação!
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