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Resumo: O objetivo deste trabalho é evidenciar de que maneiras os sujeitos modelam práticas sociais,
posturas e escolhas metodológicas no trabalho em sala de aula, considerando a teoria interacionista da
linguagem e os modos constitutivos de si, defendidos por Gaston Pineau (2010): hetero, eco e autoformação.
O artigo traz reflexões acerca da formação de uma professora de Língua Portuguesa recém graduada, que se
percebe e percebe seu percurso na educação por meio da escrita (auto)biográfica. Investe-se, ainda, na
perspectiva de pensar o professor sob o viés da diferença, destacando os movimentos de professoralização e
as composições da professoralidade. A pesquisa fundamenta-se em aportes teóricos de estudiosos como
Bakhtin (1986) e Pereira (2013).
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Abstract: The aim of this work is to show the ways in which the subjects Modelling social practices, attitudes
and methodological choices at work in the classroom, considering the interactionist theory of language and
modes of the constituent itself, defended by Gaston Pineau (2010): hetero, echo and self-training. The paper
presents reflections about formation of a newly graduated teacher of Portuguese, which perceives and realizes
her career in education through writing (auto)biographical. Is invested, yet, from the perspective of the
teacher think of the difference in the bias, highlighting the movements of professoralization and compositions
of professorality. The research is based on theoretical contributions from researchers such as Bakhtin (1986)
and Pereira (2013).

keywords: Professorality; language; Education.

Indícios de pesquisa em um campo profícuo

Pensar a educação, considerando suas relações com o homem e com o projeto de uma sociedade desejável é
compreender que, durante séculos, modelos educacionais foram defendidos, seguidos e questionados,
combatidos. Assim, paradigmas foram incorporados mediante relações de poderes, de interação, de situações
discursivas estabelecidas pela linguagem.

Ressignificar os modelos, as práticas e os direcionamentos dados à docência e ao ensino de língua portuguesa
são algumas das questões que norteiam este trabalho e instigaram a pesquisa com o cotidiano, com a
(auto)biografia. O interesse veio da experiência no Estágio Supervisionado de regência, quando cursava o
penúltimo semestre do curso de Letras Vernáculas, na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB),
campus de Jequié.[4]

Atuando em uma turma de segunda série do Ensino Médio de um colégio[5] da rede estadual de ensino,
deparei-me com situações de conflito e aprendizagens significativas para minha formação. Este era o segundo
contato com o ambiente escolar, visto que, o primeiro ocorreu com o Ensino Fundamental, quando fui
selecionada pelo Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) para pesquisar uma
escola[6] municipal. Ainda que na condição de professora estagiária, as indagações e os pensamentos
referentes à minha atuação e às composições dos espaços educativos faziam-se latentes em mim. Havia uma
necessidade interna de identificar os movimentos que me conduziram até aquele estágio, de perceber as
nuanças do cotidiano e do ensino de língua materna.

Neste período, já fazia parte de um grupo de pesquisa da UESB, o GESTAR[7], mais especificamente, na linha
de pesquisa FORMATE: Formação Docente: Memória, Subjetividade e Territorialidade. Este grupo de estudos
foca suas pesquisas na formação de professores na perspectiva da diferença, das narrativas (auto)biográficas,
considerando a subjetividade do sujeito e os processos de aprendizagens multirreferencializados. O incentivo
e a ideia de escrever sobre meu processo formativo – ao passo que eu o refletia e o investigava – veio dos
diálogos em grupo e, principalmente, das leituras teóricas sobre este campo profícuo que é o da escrita de si,
tendo a palavra e a língua como ferramentas complexas e facilitadoras de (trans)formações.

O objetivo deste estudo é, portanto, evidenciar como a linguagem é responsável pelo processo e resultado do
“fazer aula”, do “ser docente”, usando a palavra como instrumento que (des)vela percursos, escolhas e
métodos. A intenção é perceber como se dão as composições da professoralidade e de que maneiras os
movimentos de professoralização, quando investigados, contribuem para (re)afirmações de fazeres e saberes,
ou, diferentemente disso, para variações e até mesmo mudanças radicais nos modos de ver e atuar na
educação.

À medida que questões forem sendo levantadas neste sentido, pretende-se que o leitor reflita e se mobilize a
tentar observar suas vivências atento às possibilidades de transformá-las em experiências, em conhecimento.
Um conhecimento oriundo de um olhar empírico, fundamentado na teoria interacionista da linguagem e no
viés (auto)biográfico, uma vez que parte de acontecimentos individuais que são compartilhados,
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coletivamente, em espaço e tempo marcados na história.

Narrativas entre a academia e a escola

Assim que iniciei, no estágio, o exercício (que também é um desafio) de escrever sobre o meu percurso em
um memorial formativo, encontrei na escrita reflexiva um caminho em potencial para desenvolver um olhar
sensível a acontecimentos que me mobilizavam de alguma maneira. Fatos que me desterritorializavam eram
refletidos e entendidos como molas propulsoras para reterritorializações necessárias e bem-vindas. Dei
continuidade à prática das narrativas (auto)biográficas, quando cursei o último semestre da graduação e tive
a oportunidade de compartilhar minhas experiências junto aos colegas de turma, com um olhar maduro e
voltado para a formação docente em uma abordagem que, até então, não havia sido feita nos componentes
curriculares do curso.

A professora supervisora dos estágios solicitou que escrevêssemos uma espécie de “diário de bordo” para que
as emoções do vivido e o contato com o novo não se perdessem em meio às obrigações e aos quesitos mais
técnicos de relatar o estágio. Muitos julgaram desnecessário e, obviamente, não corresponderam à proposta.
Contudo, por não ser novidade para mim, debrucei-me nos registros, sem deixar escapar sensações, achados
e pronunciamentos de extrema relevância, presenciados em sala de aula, nos corredores ou em encontros
com a equipe gestora dos colégios visitados.

Esta absorção de discursos e práticas fez com que minha contribuição, no encontro final para as socializações,
fosse, essencialmente, humana e direcionada para o processo formativo do professor e sua relação com a sala
de aula, com o objetivo de combater distanciamentos entre a Universidade e a Educação Básica. Muitos
colegas que desacreditaram na escrita das vivências, visualizaram a importância de registrar o acontecido
para possíveis reflexões sobre. Alguns não tinham o que dizer, ficaram apenas na exposição de conteúdos
programáticos dados, no relato de dificuldades encontradas ou mesmo na comemoração rasa de uma aula
bem sucedida. A ausência de ação-reflexão era nítida e isso justificava-se pela superficialidade com que as
vivências foram tratadas, elas não foram transformadas em experiências. Não passaram de fatos, de
acontecimentos.

Como elucida, brilhantemente, Ferrarotti (2010), “a biografia sociológica não é só uma narrativa de
experiências vividas; é também uma microrrelação social” (FERRAROTTI, 2010, p. 45, grifo do autor). Com
o intuito de representar o meu curso, a escola investigada e a sociedade, adotei, portanto, a prática de
narrar, intencionalmente, o vivido e o acontecido, estabelecendo conexões entre quem fui e quem vinha
sendo, entre o que foi e o porvir, à medida que exerienciava o universo docente.

Desde o PIBID, eu já alimentava a prática de relatar as intervenções, ressaltando como os encontros foram
realizados, como as turmas receberam as atividades e desenvolveram as propostas, não apenas o que foi
realizado. Em seguida, investi na escrita do memorial formativo e trouxe os tempos de escola, a infância e as
posteriores escolhas acadêmicas. Suscitar os movimentos que me conduziram tiveram uma importância
fundamental no meu interesse pela linguagem e suas interfaces com a educação e a docência.

Dar sentido às ações permitiu-me uma visão mais sólida da potencialidade da linguagem e de como ela
constitui identidades profissionais e é constituidora de marcas responsáveis por compor a minha
professoralidade. Ao tecer laços entre a academia e a sala de aula, pude diluir a dicotomia entre teoria e
prática, levantada por muitas pessoas que não conseguiram, ainda, dinamizar o holomovimento defendido por
Moraes (2004), segundo autora, “teoria e prática integram uma mesma totalidade, uma mesma espiral”.

A linguagem e sua (íntima) relação com a professoralidade

Se é pela linguagem que interagimos, construímos relações e representamos nossos ideais, modos de ser e
agir no mundo, é também com a linguagem que o professor de Língua Portuguesa estabelece pontes de
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interação na sala de aula e define, redimensiona seu trabalho. Pensar o ensino e a aula a partir da teoria
dialógica da linguagem significa reconhecer o caráter discursivo de práticas, essencialmente, socioculturais
que delineiam os gêneros do discurso, amplamente realizados e conhecidos.

O processo de escrita, como já relatei aqui, proporcionou-me uma visualização (nem sempre clara) de
“pistas” que eu precisava para aperfeiçoar meu trabalho e o trato dado às circunstâncias que a docência me
trouxe. A palavra escolhida, por exemplo, para trazer à tona uma decepção por tentar organizar um projeto
grandioso na escola e não conseguir ou na satisfação de uma aula produtiva, tem um histórico de
representações. Ela vem carregada de percursos, significados e elucubrações, ideia essa bem colocada por
Bakhtin (1986):

Tanto é verdade que a palavra penetra literalmente em todas as relações entre
indivíduos, nas relações de colaboração, nas de base ideológica, nos encontros
fortuitos da vida cotidiana, nas relações de caráter político, etc. As palavras são
tecidas a partir de uma multidão de fios ideológicos e servem de trama a todas as
relações sociais em todos os domínios. É portanto claro que a palavra será sempre o
indicador mais sensível de todas as transformações sociais, mesmo daquelas que
apenas despontam, que ainda não tomaram forma, que ainda não abriram caminho
para sistemas ideológicos estruturados e bem formados. A palavra constitui o meio
no qual se produzem lentas acumulações quantitativas de mudanças que ainda não
tiveram tempo de adquirir uma nova qualidade ideológica, que ainda não tiveram
tempo de engendrar uma forma ideológica nova e acabada. A palavra é capaz de
registrar as fases transitórias mais íntimas, mais efêmeras das mudanças sociais.
(BAKHTIN, 1986, p. 40)

Aproximando o pensamento bakhtiniano às discussões travadas aqui acerca da formação do professor e da
relevância da palavra para a tessitura dos movimentos do sujeito, podemos afirmar que a palavra e a
linguagem acionam os percursos formativos e revelam concepções, ideologias impregnadas nos sujeitos. Isso
se dá em emaranhados dizeres que se apresentam (quase sempre) em discursos polifônicos.

A palavra encarrega-se de indicar mudanças íntimas, segundo Bakhtin. No caso específico do ensino de língua
materna, registrar as experiências em sala de aula e fora dela significa apontar, também, tendências a
defasagens perigosas na e da docência. A escrita (auto)biográfica, seja em memoriais, narrativas, escritas de
si ou quaisquer que sejam as terminologias, permite que ações sejam sinalizadas e, o que é mais importante,
que essas ações possam ser (re)avaliadas.

Refletir sobre a prática pedagógica é um exercício diário. Modelar os modos de dialogar com a turma, variar
os estímulos na aula, quando o objetivo é conhecer o conhecimento prévio do aluno, são comportamentos
alcançados à medida que atentamos nosso olhar para o como a aula está sendo construída e não em que
consiste, necessariamente, a aula.

Ao final do ano de 2013, retornei ao Colégio Modelo Luís Magalhães, onde fiz meu estágio de regência, para
substituir uma professora, experiência que se repetiu por duas vezes. Foram poucos meses, mas tempo
suficiente para que eu percebesse como cada turma é completamente diferente da outra e como em uma sala
de aula há uma heterogeneidade de seres que pensam, agem e se revelam de formas distintas.

Notava que alguns planejamentos não eram correspondidos da mesma forma pelas turmas que eu lecionava.
Isso me causou conflitos. Inicialmente, não compreendia os motivos de haver tanto atraso em uma turma, ou
o rendimento ser tão discrepante em outra. Não via sentido em eu sair tão exaurida de um espaço e radiante
de outro. Certamente, faltaram discussões acadêmicas neste aspecto.

Logo, por narrar tais acontecimentos e refleti-los, pude observar que uma mudança de perspectiva deveria
partir de mim. O meu olhar e meu comportamento deveriam ser moldados, conforme as circunstâncias. Foi a
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partir desta individuação que passei a burilar minhas práticas, consciente das mudanças e das incompletudes
da minha formação acadêmica.

Obviamente, não é apenas apalavra escrita que liga os fios e tece novas maneiras de estar no mundo. A
palavra falada tem um potencial elevadíssimo de (trans)formação. Diria até que em proporções reais, afinal, é
na interação com o outro, é na socialização, no compartilhar das experiências que fortalecemos os laços de
aprendizagem e acionamos redes de envolvimentos nas quais empregamos a linguagem e fazemos uso deste
fenômeno que não se limita aos crivos da comunicação. Para Travaglia (2007):

A linguagem é, pois, um lugar de interação humana, de interação comunicativa pela
produção de efeitos de sentido entre interlocutores, em uma dada situação de
comunicação e em um contexto sócio-histórico e ideológico. (TRAVAGLIA, 2007,
p.84)

Os encontros entre docentes, na maioria das vezes, consistem em momentos de trocas de experiências,
socialização de acontecimentos com um aluno, com determinada turma, de modo que, em discursos sempre
marcados, as vidas pessoais imbricam-se com a profissão e novas maneiras de agir são traçadas. Participei,
ainda na graduação, de alguns ateliês (auto)biográficos organizado pela coordenadora do FORMATE e,
indiscutivelmente, presenciei e vivi ações de linguagem de uma riqueza que me fizeram acreditar e apostar
ainda mais na força que a linguagem tem, uma vez responsável por alimentar redes discursivas, mobilizadas
pela interação entre os agentes de práticas socioculturais.

Um dos encontros, intitulado “Minha Vida é uma Obra de Arte” foi determinante para que eu, ainda em vias
de iniciação à docência, percebesse o quanto narrar o meu percurso seria fundamental para (re)pensar
minhas concepções, meus comportamentos e meu espaço. Como eu me torno professora?
Quais caminhos me conduziram até aqui?
Como se é professor?
Questionamentos pertinentes que me intrigaram profundamente naquele período e que não me
abandonaram, visto que, constituem construções de sentido diárias que formam e transformam minhas
atuações no âmbito educacional.

Perguntas como as que levantei logo acima são questões que orientam os estudos de muitos pesquisadores,
dentre eles o professor e filósofo, Marcos Pereira. Recentemente, publicou o livro Estética da
professoralidade: um estudo crítico da formação do professor. Na obra, Pereira estabelece alguns
pressupostos para uma análise do sujeito professor; defende que ser professor não é vocação, nem destino,
mas sim produto de si, resultado de buscas por formação, apropriações e ativações necessárias.

Entendendo a professoralidade como uma marca do sujeito, Pereira (2013) orienta-nos da seguinte maneira:

Há de se perceber quando a professoralidade se produz e grita ara vir à tona,
precisando um ataque de vigor em assumir a diferença que berra e apela por ser
vivida. Há que se aprender a agir sobre o que acontece no cenário de nós mesmos.
Às vezes, resistindo; às vezes, atuando sobre; às vezes, cedendo. (PEREIRA, 2013,
p. 216-217)

Compreender como os sujeitos vão se constituindo professores, como se chegou a ser o que se vem sendo no
exercício da profissão docente significa aproximar-se da compreensão do que seja professoralidade. Os
movimentos que, inevitavelmente, levam o profissional a espaços institucionais tomados por redes de
poderes, já apontados pela visão materialista e marxista do discurso, são responsáveis por modos de agir e
pensar a sociedade e a educação, embora não sejam determinantes e isentos de mudanças, como bem nos
apontou Pereira.
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Entendida a professoralidade, é preciso compreender, também, o processo de professoralização. Pereira
(2010), no fragmento que segue, coloca de maneira sensível e acertada o que pensa e como o vê:

[...] Ao fazer coisas, ao usar táticas, técnicas, truques, ao tomar providências para
proporcionar vida para si e para os outros em um campo que envolve arte e que
envolve educação, chamo professoralização. Ao fazer escolhas, ao tomar atitudes, ao
mexer no espaço, ao organizar o tempo, ao usar coisas, objetos, conteúdos, ao
tomar, ajudar a tomar e encaminhar decisões, à partilha dessa experiência na
direção de intencionalmente produzir efeitos em si e nos outros chamo
professoralização. (PEREIRA, 2010, p. 67)

Tais dimensões conceituais são relacionadas aqui com os modos de constituição de si, defendidos por Gaston
Pineau (2010): heteroformação, ecoformação e autoformação. Se o primeiro diz respeito à ação dos outros e
o segundo refere-se à ação do meio, o terceiro ocupa-se do eu. É de maneira objetiva que Pineau desenvolve
seu estudo com a autoformação. Apresenta o terreno ainda frágil ocupado por este viés, mas aponta fortes
indícios de que não há razões para esquivar este campo, ao contrário, está cada vez mais difícil estudar a
educação e a formação docente sem estudar a relação com o eu, com o decurso da vida docente.

Tratam-se de modos distintos e dependentes que integram uma mesma ordem de incompletudes e
(des)construções advindas de um processo natural da humanidade. Isso, obviamente, de forma dimensionada
pela linguagem, admitindo seu caráter interativo e complexo de dar sentido às ações. Pineau (2010) afirma
que:

Por mais frágil e dependente dos outros e do meio ambiente físico que seja esse
terceiro termo, ele constitui, todavia, o ponto de partida, o suporte permanente e
cada vez mais ativo das fases ulteriores de desenvolvimento: nasceu uma força de
autoformação. (PINEAU, 2010, p. 102)

Certo que os estudos acerca da autoformação ainda galgam espaço nos ambientes de pesquisa, uma vez que
poucos estudiosos dedicam-se aos avanços relacionados à temática. Contudo, apostamos que a escrita de si e
a reflexão de suas ações – refletidas e narradas – sejam contribuições grandiosas que acionam e fortalecem a
autoformação, que “faz do processo de formação, “um processo permanente, dialético e multiforme”
(PINEAU, 2010, p. 116 - grifos do autor).

Considerações Finais

Uma vez tomado como objeto de estudo e reflexão o decurso de uma docente recém graduada, visando
investigar os modos como a linguagem, em sua magnitude, burila a docência, este decurso torna-se uma
representação de conhecimento empírico valioso.

Um dos mestres do método (auto)biográfico, Franco Ferrarotti (2010), coloca-nos que “se nós somos, se todo
o indivíduo é a reapropriação singular do universal, social e histórico, que o rodeia, podemos conhecer o social
a partir da especificidade irredutível de uma práxis individual” (FERRAROTTI, 2010, p. 45). Nesta direção,
compreender que se faz urgente reavaliações de práticas pedagógicas e, sobretudo, dos tratamentos dados
ao ensino de língua portuguesa em sala de aula e fora dela, significa ter consciência do quanto é relevante
conceber o (seu) cotidiano como fonte de pesquisa, a partir de estudos com a linguagem, derivados da
concepção interacionista e dialética que a compõe.

A escolha pela natureza dialógica da linguagem em narrativas (auto)biográficas justifica-se, mais uma vez,
pelo enfoque dado ao processo de formação que visualiza a subjetividade dos sujeitos e a rede de discursos,
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orienta mudanças e revela resistências no ensino de língua e nas situações em sala de aula. Assim, o olhar
sensível de quem se olha e olha o outro, na perspectiva da interação e do conhecimento construído é
necessário para a identificação dos movimentos que ativam fluxos e desembocam em experiências ímpares no
cenário da educação.
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