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Resumo: O presente texto, recorte da dissertação do Mestrado em Educação, narra a travessia realizada por
João, estudante de Letras, no tornar-se professor. Aborda itinerários formativos a partir de narrativas
autobiográficas. Desse modo, buscaremos demarcar que o sujeito–professor se inscreve em uma trajetória de
formação - pessoal e profissonal, e que, ao falar de si e do outro, ao narrar experiências e acontecimentos,
faz emergir marcas indeléveis que constituem o sujeito nesse tornar-se professor(a). Para constituir o corpus
deste trabalho foram utilizados recortes discursivos da entrevista e do memorial de formação do referido
estudante. Os recortes discursivos foram analisados a partir dos pressupostos teórico-metodológicos da
Análise de Discurso de Linha Francesa, em diálogo com as discussões no campo da Formação de Professores.

Palavras-chave: Travessias de si. Formação docente. Narrativas autobiográficas.

Resumen: En este trabajo, cortó la tesis de Maestría en Educación, una crónica del viaje realizado por João,
estudiante de Artes en convertirse en un maestro. Discute los itinerarios formativos de los relatos
autobiográficos. Por lo tanto, vamos a tratar de delimitar los signos de los maestros sujetos a un curso de
formación - personal y profissonal, y que al hablar de uno mismo y los demás, narrar experiencias,
acontecimientos, da lugar marcas indelebles que constituyen el objeto de esta convertido un maestro (a).
Para constituir el corpus de este estudio fragmentos discursivos de la entrevista y el memorial de la forma
dicha se utilizaron los estudiantes. Los extractos discursivos fueron analizados a partir de los supuestos
teóricos y metodológicos de análisis del discurso de línea francesa, en diálogo con los debates en el campo de
la formación del profesorado.

Palabras-clave: Le cruces. La formación del profesorado. Narrativas autobiográficas

1 Os percursos de vida-formação: travessias no tornar-se professor

O presente texto, recorte da dissertação do Mestrado em Educação, narra a travessia realizada por João[2],
estudante de Letras, no tornar-se professor. Aborda itinerários formativos a partir de narrativas
autobiográficas. Desse modo, buscaremos demarcar que o sujeito–professor se inscreve em uma trajetória de
formação - pessoal e profissonal, e que, ao falar de si e do outro, ao narrar experiências e acontecimentos,
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faz emergir marcas indeléveis que constituem o sujeito nesse tornar-se professor(a).

No presente trabalho, estamos concebendo a identidade como um processo que se define historicamente,
uma vez que é no movimento da história que os sujeitos se formam e se transformam (HALL, 2006). Dessa
maneira, compreender os processos identitários dos estudantes de Letras, professores em formação, implica,
de algum modo, em capturar a historicidade do sujeito, as redes de significações sobre a docência que foram
sendo construídas e reelaboradas em suas trajetórias pessoais e em seus percursos escolares/formativos,
conhecendo assim, um sujeito social a partir de uma práxis individual (FONTANA, 2010).

As pesquisas desenvolvidas no campo da História Oral, mais especificamente dos Estudos (Auto)biográficos,
ao se debruçarem sobre as histórias de vida revelam que a constituição das identidades docentes são
processos para além da formação inicial, incluindo experiências anteriores ao ingresso do estudante no curso
de licenciatura. A tríade vida-formação-profissão tem um lugar de destaque nessa discussão, visto que as
histórias de vida incidem na prática docente, bem como nas representações sobre o ensino, a aprendizagem,
o aluno e a profissão, configurando o modo como cada um vai se tornando professor.

É neste sentido que muitas pesquisas assumindo a ideia da constituição recíproca entre o eu pessoal e o eu
profissonal buscaram cartografar nas histórias de vida “as maneiras como cada um sente e se diz professora e
como foi se construindo, entre modos distintos e conflitantes de encarar a profissão docente” (FONTANA,
2010, p.48).

Neste sentido, a maneira como cada um se sente e se diz professor (NÓVOA, 1992) é perpassada pela
experiência de vida, assim como pela memória que captura e articula fragmentos do passado ressignificando
imagens sobre o ser professor, trazendo um sentimento de identidade (BRAGANÇA, 2008, p. 77). Nessa
perspectiva, as narrativas de vida possibilitam a compreensão do processo identitário dos professores/as de
forma situada no contexto sócio-histórico, considerando as dimensões pessoais, profissionais e sociais, no
curso do tempo (BRAGANÇA, 2008).

As ideias de Bragança (2008) apontam para o sentido de que, na formação docente, o exercício de narrar o
passado possibilita emergir uma versão sobre nós mesmos, os momentos de (des)encontros com a profissão
e, também, imagens sobre a docência entranhadas no imaginário coletivo e individual. Desse modo, tornar-se
professor/a é um processo que extrapola a formação inicial, uma vez que nossas vivências familiares, assim
como nossas trajetórias escolares, as inúmeras experiências sociais, históricas e culturais influenciam na
nossa concepção e escolha da profissão. Nessas trajetórias, nesses processos vividos, que se dão permeados
por imagens e histórias, fomos, portanto, aprendendo a ser professor/a (ALVES, 2008).

Do nosso ponto de vista, ao puxar os fios das experiências vividas e narradas pelos estudantes de Letras é
possível tecer a malha do conhecimento construído por eles ao longo de suas trajetórias pessoais e formativas
(SAVELI, 2006), bem como entender de que modo as representações sobre o ‘ser professor’ foram sendo
produzidas em seu cotidiano. É um movimento que nos permite, portanto, entender os processos identitários
de futuros/as professores/as de língua portuguesa. Nesse sentido, no texto que se segue, narramos a
travessia realizada por João nesse tornar-se professor.

2 João: “a vida é assim: o que ela quer da gente é coragem”.

João é estudante do sétimo semestre do Curso de Letras Vernáculas, tem trinta e três anos[3], é de formação
religiosa cristã - pastor evangélico. Desde a juventude, esteve envolvido em atividades religiosas,
coordenando grupos de jovens e realizando trabalhos com teatro. Atuou também como líder sindical. De uma
formação técnica, João passou a estudar Teologia, Filosofia e Letras. Na posição de sujeito engajado, segundo
ele, buscou, ao longo de sua formação, encontrar ferramentas (políticas, sociais, religiosas e profissionais)
para contribuir de forma significativa com a transformação do mundo (JOÃO).

João iniciou sua formação profissional cedo, pois aos 13 anos começou a fazer um curso de Tornearia
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Mecânica no Centro de Formação Profissional de Alagoinhas (CFPA), escola que tinha parceria com a RFFSA
(Rede Ferroviária Federal S.A) e SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) Quando saiu do CFPA,
passou um ano trabalhando em pequenas oficinas de Alagoinhas, até que foi convidado para fazer um teste
para trabalhar numa grande empresa que prestava serviço à PETROBRAS.

Após ter contato com a Teologia da Libertação, em 2001, e com as ideias de Leonardo Boff, no livro “Teologia
da Libertação e do Cativeiro”, João começou a se inquietar e passou a enxergar “coisas que antes não via”
(JOÃO), dando início a sua formação política. A partir daí, passou a refletir sobre sua condição de trabalhador
explorado e a necessidade de lutar por melhores condições de trabalho. Além disso, passou a enxergar a
religião de outro modo: como construção coletiva – como “caminho de emancipação e humanização, como
possibilidade das pessoas se libertarem das opressões e se tornarem sujeitos de seus processos de libertação”
(JOÃO).

Por conta da sua formação religiosa e política, ele abandonou sua carreira como torneiro mecânico para
estudar Teologia no Seminário Teológico do Nordeste, aqui em Feira de Santana. Foi durante essa formação
que João despertou o interesse em fazer o curso de Letras.

No segundo ano do curso de teologia percebi que seria interessante para meu
desenvolvimento intelectual fazer outro curso, foi aí que, influenciado pelas leituras
do curso de Teologia, resolvi estudar Letras, pois acreditava que só dominando o
universo das palavras conseguiria alcançar êxito em meus objetivos. O segundo
motivo que me fez estudar Letras foi o contato com a filosofia da linguagem, que me
mostrou os avanços na pesquisa sobre o campo da linguagem e a importância da
linguagem para qualquer ciência depois da chamada ‘Virada Linguística’ (JOÃO,
ESTUDANTE DO SÉTIMO SEMESTRE/ MEMORIAL).

Além disso, João relatou que fez o curso de Letras porque acreditava que o espaço da educação “era um
espaço de transformação, um espaço que possibilitava uma ação política, e, ainda, porque pensava que o
curso daria mais ferramentas para a pesquisa em Teologia” (JOÃO).

Sendo assim, prestou o Vestibular e passou a cursar Letras Vernáculas na UEFS e, logo depois, surgiu uma
oportunidade de estudar Filosofia, sendo que, a partir do ano letivo de 2010 e o primeiro semestre de 2011
passou a cursar, paralelamente, as três graduações.

Conforme aparece no relato abaixo, sua experiência na docência se deu a partir da realização de estágios
remunerados:

No decorrer do meu curso de Letras, tive a necessidade de fazer alguns estágios
para garantir meus estudos. Nesses estágios percebi que, assim como no curso de
Teologia, o conhecimento apresentado e divulgado na academia tinha poucas
relações com a prática que estava sendo ensinada nas escolas (JOÃO, ESTUDANTE
DO SÉTIMO SEMESTRE/ MEMORIAL).

Sua primeira experiência foi em uma escola municipal da Zona Rural de Feira de Santana. João trabalhou
durante um ano na instituição, substituindo uma professora que cursava uma licenciatura pela Plataforma
Freire. Assim, ele apenas executava o que era planejado pela professora, assumindo a sala de aula durante
uma semana, a cada mês.

Meu primeiro estágio me deixou frustrado! Trabalhei em uma escola de Zona Rural,
no município Bonfim de Feira. Neste, não obtive o controle da sala, pois a professora
só se ausentava uma semana, em cada mês, para fazer o curso da Plataforma Freire.
Assim, não tive oportunidade de discutir os conteúdos ou metodologias com ela,
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apenas continuava a ensinar os conteúdos que ela vinha ensinando. Confesso que
me senti um inútil ensinando “Orações Subordinadas e Orações Coordenadas” para
estudantes do oitavo ano; perguntava-me sempre o que aqueles conteúdos
somariam em suas vidas e jamais conseguir ter uma resposta (JOÃO, ESTUDANTE
DO SÉTIMO SEMESTRE/ ENTREVISTA).

Segundo ele, sua primeira experiência não foi muito positiva, pois porque estava precisando de dinheiro, mas
não tinha autonomia pedagógica para a realização do planejamento, nem para atuar em sala de aula:

Eu tinha que seguir todo o planejamento, quem fazia o planejamento era ela, quem
escolhia o material didático, a forma de usar, a metodologia de trabalho nas aulas
era ela e eu tinha que seguir. Eu não concordava com um bocado de coisas, mas
tinha que seguir porque era ela que era a professora [...] No final de um ano de
trabalho eu me senti frustrado, não avancei em nada (JOÃO, ESTUDANTE DO
SÉTIMO SEMESTRE/ MEMORIAL).

Além dessa experiência na docência, João fez mais dois estágios em uma escola de EJA (Educação de Jovens
e Adultos); o primeiro durante três meses e o segundo por sete meses. Na entrevista, ao discorrer sobre essa
questão, ele nos disse:

Foi bom porque eu já sabia das dificuldades, pelo que eu já conhecia da outra escola
- da distância do ensino aqui na universidade para o ensino na sala de aula, para
prática na sala de aula. O que foi bom para mim foi isto: eu pude ir testando, eu não
escolhi uma linha de ação, ou uma escola de ensino, construtivismo ou
crítico-histórica, eu não escolhi nada; eu fui para sala de aula e fui testando o que
poderia dar certo, como seria a recepção dos estudantes. Foi bom para mim por
causa disso. Eu usei como estágio mesmo, eu usei nessas tentativas, algumas coisas
deram certo e outras não (JOÃO, ESTUDANTE DO SÉTIMO SEMESTRE/ MEMORIAL).

Nos relatos que veremos a seguir, João indica uma posição política engajada, acreditando na educação como
espaço de transformação social e emancipação do sujeito, destacando a importância do professor como
agente de transformação e a escola com espaço de mudança da realidade social, na qual os estudantes das
classes populares estão inseridos.

3 João e suas travessias: narrativas de um professor em formação

João deseja ser professor, deseja continuar na profissão; parece manter o desejo que o motivou a fazer a
Licenciatura em Letras: constituir na educação espaços de transformação e emancipação de sujeitos.

Eu tenho um desejo muito grande de ajudar, de participar do processo de
aprendizado de algumas pessoas que eu vou ter contato. De colaborar com a
formação dos estudantes enquanto sujeitos; dar oportunidade para que essas
pessoas, das camadas mais populares da sociedade, tenham a mesma chance de
competirem nesse mundo; a chance de terem acesso à cultura [...] Não gosto da
romantização, porque eu acho que isso é ruim politicamente para profissão, essa
coisa que professor tem que fazer isso por amor. O professor é um profissional que é
muito necessário na sociedade, que tem uma função importante dentro da sociedade
[...] Você está dando ferramentas para o sujeito se emancipar de todas as formas de
opressão que ele vive dentro da sociedade (JOÃO, ESTUDANTE SÉTIMO
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SEMESTRE/ENTREVISTA).

Vê-se, nesse relato, a presença do interdiscurso que aponta a educação como espaço de transformação social
e emancipação do sujeito. Aparece uma leitura freiriana de educação que compreende a leitura de mundo e a
conscientização como ferramentas de libertação da opressão. Aparece, nesse contexto, a importância do
professor como agente de transformação e a escola com espaço de mudança da realidade social dos seus
alunos (PEREIRA, 2006).

Nesse mesmo sentido, a pesquisa de Cavallari (2011, p.133) coloca em cena “o sujeito enunciador que
enaltece e, de certa forma, resgata a função social exercida pelo professor” como sujeito ‘depositário da
esperança do futuro’ e responsável pela formação do aluno como cidadão. Estas imagens remetem a
perspectiva freiriana de educação, indo para além do professor como transmissor do saber (FREIRE, 1996).

Ao narrar sobre suas perspectivas como docente, João destaca:

A importância do mestrado é para eu continuar estudando, porque eu acho que a
gente tem que continuar estudando [...] Aí vem a questão financeira, você ter a
possibilidade de ganhar mais ensinando na universidade, aí eu posso ensinar na
universidade, mas eu falei que quero ensinar em escola pública, eu não abro mão de
ensinar em escola pública, agora eu posso ganhar dinheiro ensinando na
universidade [...] professor ganha uma miséria, professor não tem condição de se
manter, tem que fazer tudo para vê se melhora a condição financeira, né?
(JOÃO, ESTUDANTE DO SÉTIMO SEMESTRE/ENTREVISTA).

João vê o mestrado como a necessidade de continuar estudando, como possibilidade de constituir-se
professor universitário e melhorar as condições financeiras na carreira docente. Sendo assim, além de querer
ser professor universitário, ele diz não abrir mão da docência na Educação Básica, que é para ele lugar de
atuação política e social. O discurso de João parece sugerir que ele quer ser professor sim: da Escola Básica e
também da Universidade.

Ao relatar sua experiência na Universidade, João também destaca a importância da formação,
especificamente de algumas disciplinas que contribuíram nesse processo de se constituir um professor que
faça um diferencial:

Eu estudei Didática e logo após estudei Política e Gestão, essas duas disciplinas
foram muito importantes porque possibilitaram uma reflexão crítica do papel do
professor na sala de aula e também na visão de como ter uma prática eficaz na sala
de aula, porque havia momentos que eu gostaria de ser um professor bom, que
fosse um diferencial, mas não sabia como fazer isso. Aí essas disciplinas me deram
condições de buscar meus caminhos e me deram também a certeza de que há
possibilidade de você fazer um bom trabalho em uma educação sucateada, porque
tem muita gente que fala que não tem condição nenhuma, porque o sistema não
permite que a gente faça um trabalho diferenciado. Essas disciplinas me fizeram ver
que há possibilidade de fazer, não é uma coisa impossível, é uma coisa difícil, mas
não é impossível (JOÃO, estudante do sétimo semestre/entrevista).

Nesse relato João destaca a importância das disciplinas Didática e Política e Gestão uma vez que
possibilitaram uma reflexão crítica, oferecendo-lhe condições para “ser um professor bom, que fosse um
diferencial”. Parece-nos que, na perspectiva de João, ser um professor que faz a diferença corresponde a

01/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/joao_e_suas_travessias_narrativas_de_um_professor_em_formacao.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.5-8,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



realizar um bom trabalho, superando as condições precárias da educação. João tenta negar a fala dos sujeitos
que desacreditam na possibilidade de fazer um trabalho diferenciado, evidenciando a voz da formação: “é
possível”.

Inscrito nessa rede de significação, João acredita que

A principal função do docente, do professor, é essa: fazer com que a pessoa se
reconheça no mundo enquanto pessoa, como sujeito, sujeito capaz de escolher seus
próprios caminhos e de se fazer parte da construção do mundo. Assim, se ele se
entender como sujeito que faz parte da construção desse mundo, ele pode construir
o que ele acha que é um mundo melhor (JOÃO, estudante do sétimo
semestre/entrevista).

Em seu discurso emerge a perspectiva freiriana de educação que vê a possibilidade do indivíduo inserir-se no
processo histórico, como sujeito que promove a transformação da realidade em que está inserido. Para Freire
(1987), reconhecer-se como pessoa, como sujeito, corresponde a um exercício de reflexão sobre si e sobre o
mundo, no sentido de transformá-lo, reconstruí-lo. Nesse contexto, para João, a principal função do docente é
fazer com que o estudante se reconheça como sujeito, como agente da sociedade, como construtor de um
mundo melhor.

Ao narrar sobre o curso de Letras, João ressaltou que:

O nosso currículo daqui de Letras não atende essa demanda de sermos professores.
As disciplinas que nos preparam para ensinar são poucas [...] a ênfase no ensino é
pouco, a maior ênfase é na pesquisa, que eu também acho interessante, mas a
gente não sai, eu não me sinto preparado pela universidade para ensinar (JOÃO,
SÉTIMO SEMESTRE/ENTREVISTA).

João acredita que o curso não atende à formação para a docência. Desse modo, ele tece considerações sobre
o currículo, evidenciando que existem poucas disciplinas voltadas à docência, ao ensino. Devido à ênfase
maior estar na pesquisa, a qual aparece dissociada do ensino, do contexto de trabalho docente, o estudante
João não se sente preparado para ser professor. A partir do relato dos estudantes, podemos inferir que há
uma dicotomia pesquisa versus docência, o que aponta para o desperdício da pesquisa como “princípio
cognitivo”, como compreensão da realidade educativa e das atividades docentes, como princípio “formativo da
docência” (PIMENTA; ANASTASIOU, 2010).

Ainda sobre o curso, afirma:

Em minha opinião, as disciplinas deveriam ter alguma ênfase para licenciatura, já
que é um curso de licenciatura, mas a gente não tem em nenhuma, só em algumas
específicas que a gente tem, em uma ou outra (JOÃO, SÉTIMO
SEMESTRE/ENTREVISTA).

A partir do discurso do estudante e das disciplinas oferecidas no curso, podemos afirmar que a ênfase recai
sobre aspectos referentes aos saberes específicos, enquanto a formação docente fica relegada apenas ao
pequeno número de disciplinas de cunho pedagógico. O depoimento indica que os conhecimentos específicos
aparecem desarticulados da profissão e das identidades docentes, o que pode contribuir para que o aluno de
Letras tenha uma baixa identificação com a profissão (GIMENEZ, 2004).
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No decorrer do meu curso de Letras, tive a necessidade de fazer alguns estágios
para garantir meus estudos, nestes estágios percebi que o conhecimento
apresentado e divulgado na academia tinha poucas relações com a prática que
estava sendo ensinada nas escolas. Concluí que o saber acadêmico não atende às
necessidades reais dos futuros professores [...] A experiência do estágio
(remunerado) foi boa porque me aproximou da realidade, pois há uma distância do
ensino aqui na universidade para o ensino na sala de aula, para prática na sala de
aula. No momento dessa prática eu pude ir testando, eu não escolhi uma linha de
ação, ou uma escola de ensino, construtivismo ou crítico-histórica, eu não escolhi
nada; eu fui para sala de aula e fui testando o que poderia dá certo, como seria a
recepção dos estudantes. Foi bom para mim por causa disso, eu usei como estágio
mesmo, eu usei nessas tentativas: algumas coisas deram certo e outras não (JOÃO,
SÉTIMO SEMESTRE/ENTREVISTA).

No caso de João, conforme aparece em seu discurso, a experiência de estágio (remunerado) possibilitou uma
aproximação da realidade escolar, diminuindo as fronteiras e os distanciamentos entre o contexto da
universidade e o contexto da escola básica, entre a teoria e a prática (TARDIF, 2012). Desse modo, a
experiência oportunizou espaços de construção e reconstrução dos saberes teóricos, considerando o contexto
da sala de aula e dos próprios estudantes, constituindo-se, também, princípio cognitivo e formativo da
docência (PIMENTA; ANASTASIOU, 2010).

De nossa perspectiva, tomar a experiência como elemento formativo é uma possibilidade de se encurtar a
distancia entre os saberes experienciais e os saberes adquiridos na formação (TARDIF, 2012), tornando
porosa a fronteira entre esses conhecimentos. Desse modo, os professores constroem os saberes da
experiência no cotidiano em confronto com as condições da profissão nos diferentes contextos do trabalho
docente.

Acreditamos que ao se voltarem para a experiência, os estudantes poderão investigar o cotidiano e as
práticas docentes, nos diferentes contextos escolares. E nesse mesmo sentido, poderão investigar a si
mesmos, ressignificando a profissão, sua história de vida, seus saberes e suas representações sobre ser
professor de Língua Portuguesa, sendo o cotidiano escolar, portanto, um espaço de investigação, construção
de si e de suas identidades docentes.

A formação docente dos estudantes de Letras deve considerar os saberes da experiência, possibilitando o
exercício da prática da profissão, ao longo da formação (TARDIF, 2012). Os saberes da experiência se
constituem espaço de construção da identidade profissional à medida que compõem um conjunto de
representações a partir das quais os professores interpretam, compreendem e orientam sua profissão e sua
prática cotidiana (TARDIF, 2012).
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