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RESUMO

O presente texto, Formação em Trânsito – Rumos dispersos: a profissão professor, objetiva analisar o
processo de formação dos alunos, graduandos do curso de Letras Vernáculas da Universidade Federal da
Bahia, mediante diálogo aberto participado. O tema foi inspirado pela experiência docente da autora na
Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia (FACED), entre 2008 e 2009, ministrando aulas
da disciplina A63 – Estágio Supervisionado II em Língua Portuguesa.

Palavras-chave: Formação. Profissão professor. Curso de Letras Vernáculas.

ABSTRACT

This text, “Training in Passaget – Scattered directions: the teaching profession”, aims to analyze the
process of training of undergraduates from Vernacular Languages &8203;&8203;Course at Federal
University of Bahia, through open dialogue. The theme was inspired by the author&39;s teaching
experience at School of Educatio at Federal University of Bahia (FACED), between 2008 and 2009,
teaching A63 - Supervised Training Course II in Portuguese.
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FORMAÇÃO EM TRNSITO

RUMOS DISPERSOS: A PROFISSÃO PROFESSOR

Querer saber é o acelerador da engrenagem humana. Nem
sei, nem quero é coisa de automóvel encrencado,
enguiçado, de carro enferrujado. É preciso despertar
quereres em si e nos outros.

Mary Arapiraca

De acordo com Aurélio Buarque de Holanda (1986), Dicionário da Língua Portuguesa, o termo “formar”
corresponde ao mesmo que “determinar”, “fixar”, “fabricar” algo ou alguém para um determinado fim. No
entanto, não podemos perder de vista de que falar em formação de professores é falar, sobretudo, de
relações humanas, o que vale dizer, portanto, o quanto a “profissão professor” é carregada de valores e
subjetividades. Ou seja, o tornar-se professor representa uma relação direta com características e
vivências pessoais. O que significa, portanto, que a maneira de ser e a maneira de ensinar constitui-se
como questões que se cruzam constantemente.

Assim, a fim de ampliar o sentido de “formação”, sobretudo, considerando o indivíduo na sua totalidade e
a vida como espaço singular de formação, foram ouvidos dez alunos em fase de conclusão do curso em
Letras Vernáculas da Universidade Federal da Bahia - UFBA, no que diz respeito à sua formação para o
exercício das práticas pedagógicas. O tema foi inspirado a partir da minha experiência docente na
Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia (FACED), entre 2008 e 2009, ministrando aulas
da disciplina A63 – Estágio Supervisionado II em Língua Portuguesa.

Das acepções dicionarizadas passo a questões conceituais do termo, valendo-me da contribuição do
professor espanhol Jorge Larrosa (2004). Segundo o professor, a ideia tradicional de formação tem duas
faces, ou seja: “formar significa, de um lado, dar forma e desenvolver um conjunto de disposições
preexistentes. Por outro, levar o homem até a “conformidade” em relação a um modelo ideal do que é “ser
humano” que foi fixado e assegurado de antemão.” Diz Larrosa nesta passagem:

A minha proposta seria pensar a formação sem ter uma idéia “prescrita” de seu
desenvolvimento nem um modelo normativo de sua realização. Algo assim como
um devir plural e criativo, sem padrão nem projeto, sem uma idéia prescritiva de
seu itinerário e sem uma idéia normativa, autoritária e excludente de seu
resultado, disso a que os clássicos chamavam “humanidade” ou ser plenamente
humano (LARROSA, 2004, p. 12).

Diante dessa perspectiva, é preciso pensar o papel da “formação” como uma práxis utilizável para os
educadores profissionais que desejam saber o que estão fazendo, com que estão comprometidos e que
desejam conectar esses princípios ao mundo em que vivem como cidadãos. Uma vez que a transformação
é parte essencial da história humana, e toda história humana, é feita pela vontade e ação do homem e
compreendida nesse sentido, o terreno das humanidades, como realizações humanas, lhe é próprio. Por
essa razão, é que o processo contínuo de autocompreensão e autorealização conduzem os homens a fazer
escolhas para que construam e sejam os responsáveis por sua história. A propósito, em um dos seus
ensaios, que compõe a obra intitulada “Os sete saberes necessários à educação do futuro”, capítulo III,
Edgar Morin (2001), assim se posiciona:
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Conhecer o humano é, antes de mais nada, situá-lo no universo, e não separá-lo
dele. Assim, todo conhecimento deve contextualizar seu objeto, para ser
pertinente. “Quem somos” É inseparável de “Onde estamos” “De onde viemos”
“Para onde vamos” Interrogar nossa condição humana implica questionar
primeiro nossa posição no mundo. (MORIN, 2001, p. 47).

No entanto, ao dialogar com os alunos de Letras, futuros professores, pude perceber que, na sua grande
maioria, a realização e a compreensão da tarefa para qual a sua formação o destina, como parece ser o
caminho proposto por Jorge Larrosa (2004), e por Morin (2007), estava longe de ser seguida. Ou melhor,
a “formação” para esses estudantes se inscreve na ordem da insegurança e do desconhecimento. A esse
respeito, transcrevo alguns comentários: - “Ah, formada é difícil de me ver. Eu me sinto completamente
despreparada.” -“Eu fico desesperada só de pensar.” -“Meu problema não é com estágio, porque agora eu
tenho alguém para me socorrer. É o depois que me preocupa, porque vou ficar sozinha.” -“Eu só vou
sentir segurança, quando fizer uma especialização.” -“É na prática que vou ver se realmente eu estou
formada.” -“Eu mesmo, procuro nem pensar sobre isso. Na hora é que vou ver no que vai dar.” Assim,
posso considerar, em uma primeira reflexão, o quanto os alunos se sentem estranhos e desconfortáveis
diante da profissão. Muitos se mostram em situação de total isolamento profissional, o que leva a dúvidas
e questionamentos quanto ao papel a ser desempenhado e sobre o sentido que essa tarefa deve ter.

Na tentativa de entender o processo de formação desses sujeitos, foi necessário criar uma relação de total
confiança para que o diálogo acontecesse de maneira espontânea, longe de julgamentos e avaliações.
Dessa forma, em muitos momentos, procurei colocar as minhas dúvidas e questionamentos diante de
alguns problemas enfrentados durante a minha trajetória, de forma a deixar que os estudantes
percebessem o quanto era importante refletirmos sobre a nossa responsabilidade e o nosso papel. Talvez,
por essa razão, os estudantes tenham experimentado um estado de acolhimento e confiança, o que
favoreceu significativamente as livres revelações das suas expectativas, dos seus desejos e medos. A fim
de que os comentários ocorressem de forma espontânea e livre de juízo de valor, os alunos pediram para
que os seus nomes não fossem revelados. Atendendo a essa solicitação, os graduandos aparecem aqui
identificados, apenas com a primeira letra referente ao seu verdadeiro nome.

Como resultado dessa cumplicidade, houve espaço para trazer como pauta das discussões algumas
reflexões como, por exemplo: o que o(a) levou a escolher ser professor(a) Existiu a influência de alguém
na decisão dessa escolha Você se sente feliz com essa opção No entanto, atenta em ouvir os rumos das
suas narrativas, deparei-me com alguns posicionamentos amplos e complexos. As falas reforçam a ideia
de insatisfação, distanciamento e, sobretudo, insegurança, uma vez que a escolha se deu por “força do
destino”: -“Nunca pensei em ser professora de Português. Minha irmã escolheu essa opção no momento
em que foi me inscrever no vestibular. Eu preenchi todo o formulário e não marquei a opção, deixei que
ela decidisse. Quando ela chegou com a notícia: - “Já que você gosta de ler, eu coloquei Letras”! Eu me
espantei. Poderia ter sido história, Filosofia, Geografia, Química ou qualquer outro curso compatível com
as minhas habilidades escolares. Mas foi justamente Letras e hoje eu estou aqui, me formando em Letras
e serei professora de Português.” Vale acrescentar, porém, que a aluna impõe a voz para enfatizar a
expressão “professora de Português”, o que evidencia a distância que a impede de se reconhecer no papel
de professora.

Outro exemplo em contexto diferente, mas que parece seguir nessa mesma direção foi observado com as
declarações de um aluno L: “Eu não posso dizer que escolhi essa profissão. Porque, na verdade, fui
influenciado pela minha família, que é formada basicamente por professores. Como poderia ser outra coisa
se, desde pequeno, vivia nesse universo Acho que é destino traçado mesmo. Daqueles que não temos
como escapar.”

E complementa buscando outras palavras a fim de justificar, com orgulho, a sua escolha: -“A profissão de
professor sempre esteve atuante na minha vida, talvez por isso, o desejo de ensinar se instalou no meu
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viver”. E volta a falar da influência familiar, desta vez com um pouco de leveza:

-“Recebi vários estímulos, a começar pelo exemplo de casa. Minha mãe é professora de Português e, com
ela, aprendi não só noções de língua, como também o gosto pela práxis didática. Lembro-me de que
sempre tive a sensação de realização quando ensinava. O fato de estar me tornando um professor de
Língua Portuguesa é apenas consequência natural de todo esse processo.” Logo em seguida, o estudante
perde a alegria e o entusiasmo inicial para dar lugar a uma visível insegurança: “Sinto-me desafiado com
esse talento (grifo meu), visto que existe uma série de fatores, pelos quais me sinto desanimado. Ainda
que eu tenha gosto pelo ensino, não encontro maiores motivações para continuar fazendo isso.
Desrespeito à profissão, baixa remuneração, tudo remete a um sentimento de desânimo e, ao passo que
continuo com perseverança, essas adversidades aumentam a cada dia.” E, ao mesmo tempo, retoma a
palavra para revelar que, embora reconheça os problemas inerentes à profissão, ainda tem esperanças:
“Mas, a despeito de tudo isso, continuo sonhando com o dia em que ser professor será motivo de
realização pessoal e profissional”. Levado por esse sentimento lembra imediatamente do educador Paulo
Freire e, assim, enfatiza: “O professor deve ter um pé no sonho e o outro na realidade.” - Não é mesmo
professora, pergunta o aluno.

Ainda sobre as influências diz, por exemplo, a aluna P: -“Quando entrei na Faculdade o meu pai já era
mestrando, minha mãe professora, e eu já tinha ido para Feira de Santana experimentar o curso de
Direito, tinha passado no vestibular. Agora, às vésperas da formatura em Letras, vejo o quanto vai ser
difícil, porque é ruim ver que os alunos não se interessam em aprender o que dizemos, não querem ouvir
conselhos, ler um livro, fazer os exercícios.” E confessa estar desmotivada com a escolha da profissão: -“É
cansativo e frustrante elaborar planos de aula, escolher textos, linhas de pensamento e tantos detalhes
para que a aula seja boa e, ainda assim, os alunos não gostam, não entendem”. E continua: “Formar, para
mim, é, infelizmente, me livrar de um peso e conquistar um documento que vai me permitir fazer
concurso de nível superior.” É preciso destacar, ainda, que essa aluna desistiu do estágio há poucas aulas
para a sua conclusão. Alegando cansaço e pouco tempo disponível para exercer essa atividade, comunicou
oficialmente o seu afastamento.

O fato dos frequentes relatos sobre a intervenção e a forte influência da família na escolha da profissão me
faz pensar o quanto esses sujeitos se sentem responsáveis por preferências que não foram suas. Em
outras palavras, levados por opções alheias, os estudantes não se reconhecem ao final do curso. A fim de
retratar essa reflexão, tomo as palavras de uma estudante que também desistiu do estágio de forma
comovente e reveladora: -“A minha irmã é uma excelente professora. Eu queria ser igual a ela, mas estou
vendo que é impossível. Não sei como vou encarar a minha família, porque agora que descobri que não
gosto dessa profissão, eles terão motivo para dizer que não sou tão competente quanto ela.”

Face essas declarações, é evidente perceber o quanto os caminhos foram dispersos na trajetória desses
sujeitos. Assim, é preciso compreender, sem inocência nem ingenuidade, as questões que se inscrevem
nas sombras das suas palavras. Nesse sentido, frente a evidências de contradições e paradoxos, as
reflexões foram adentrando por veredas inesperadas. Porque surgiu a necessidade de se considerar
também o quanto esses sujeitos foram omissos em suas decisões. A propósito dessa postura de
indiferença diante das vontades, vale ressaltar um trecho que compõe a Tese de Doutoramento (1996),
apresentada ao programa de Pós-Graduação dessa Universidade, da professora Mary de Andrade
Arapiraca, a mesma que abre a epígrafe desse texto quando, na sua “carta” destinada ao escritor Monteiro
Lobato, capítulo de conclusão da sua pesquisa, expressa de forma poética o poder que move os desejos:

Eu quero, quero muito, são expressões bonitas, fortes. [...] A palavra querer
assim como questionar vem do latim querere que significa empenhar-se na busca
e na procura do que ainda não se tem, para se vir a ter. Esse ainda não ter é
também possuir, é ter posse de uma vontade. Quando se quer descobrir o ainda
desconhecido, o questionador já possui algum saber, já possui algum preconceito
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(Heidegger), ainda que hipotético (ARAPIRACA, 1996, p. 131).

Nas palavras da aluna F., entretanto, observo um sentimento que parece se distanciar das declarações
anteriormente transcritas. A sua fala surge para expressar o que representa ser uma professora: -“Eu
acho que ser professor é se dedicar não somente à educação, mas ter uma entrega dela como um todo.
Vai além da profissão.” E segue com emoção e bastante entusiasmo: -“O professor não é uma bússola
para o aluno, ele pode aprender e fazer inferências no mundo através do seu aluno e também aprender a
arte de ser e viver como professor. Eu sinto que não é uma tarefa fácil, trata de sentimentos a uma certa
disciplina.” E complementa o pensamento, dizendo: -“Não posso dizer que sinto amor, mas posso dizer
que a Língua Portuguesa é fascinante e vasta. Por isso é que acho que a minha formação não é agora, ela
é eterna, a cada dia é uma aprendizagem.” No entanto, logo em seguida, a estudante deixa transparecer o
receio que parece ser de todos: -“O professor em si não é um doutor do conhecimento, pois as variedades
que nos cerca nos leva a pesquisar, a aprender, a ver e a sentir o que é a nossa língua. Mas formar para
ser professor dessa língua, não sei dizer o que sinto. Tenho medo.”

Dessa forma, ao longo das discussões, o sentimento de insegurança tornou-se cada vez mais evidente.
Nas palavras de S: “Não sei como vai ser a minha prática, mas acho que reconhecer e respeitar o outro
são valores indispensáveis para o sucesso na carreira de um educador, o falar natural dos alunos.
Respeitar a linguagem que eles trazem do meio social em que vivem é a chave para a elaboração dos
meios a serem usados durante as aulas. Às vezes, eu sinto muita insegurança.” Para reforçar essa
preocupação é P. quem toma a palavra: -“Penso no papel que devo ocupar em breve e diante disso, o que
tenho nas mãos são as minhas experiências como aluna, como leitora e como uma graduanda inquieta e
insegura. É isso que me faz ter medo dessa responsabilidade.”

Por essa via, entretanto, o educador Paulo Freire traz para o debate a questão do Compromisso do
Profissional com a Sociedade, em forma de um capítulo que compõe o seu livro intitulado “Educação e
Mudança Social”. Nas palavras do educador, ressalto um trecho que sintetiza o seu ponto de vista: “É
exatamente esta capacidade de atuar, operar, de transformar a realidade de acordo com finalidades
propostas pelo homem, à qual está associada sua capacidade de refletir, que o faz um ser da práxis”
(FREIRE, 1979, p.17). Dessa forma, portanto, o pleno exercício da existência humana tem como
constituintes inseparáveis a ação e a reflexão no engajamento com a realidade. Para Freire, só assim o
compromisso é verdadeiro. E acrescenta mais adiante: “se nos interessa analisar o compromisso do
profissional com a sociedade, teremos que reconhecer que ele, antes de ser profissional, é homem. Deve
ser comprometido por si mesmo” (p.19).

Percebo que os graduandos, de um modo geral, ao revelarem as suas pretensões profissionais, têm um
discurso carregado de questionamentos, as observações negativas predominam fortemente sobre as
positivas, mesmo naqueles que aparentam uma clareza sobre o objeto de ensino: -“Não sei como vai ser a
minha prática, mas acho que reconhecer e respeitar o outro são valores indispensáveis para o sucesso na
carreira de um educador, o falar natural dos alunos. Respeitar a linguagem que eles trazem do meio social
em que vivem é a chave para a elaboração dos meios a serem usados durante as aulas. Mesmo tendo
conhecimento disso, às vezes, eu sinto muita insegurança. Porque se eu for levar em conta essa
diversidade com poderei ensinar a todos (os alunos) de uma vez. As salas são geralmente muito cheias. Aí
tudo que aprendi na universidade vai por água abaixo”.

Contudo, para dialogar com as palavras dos estudantes, encontro na obra de Paulo Freire uma nota que
julgo merecedora de destaque. Em Pedagogia da Autonomia (1996), o educador aponta como aporte
temático de bastante relevância, o processo de compreensão da prática docente. Assim, confirma o quanto
a autonomia do ser dos educandos sempre esteve presente como uma das suas grandes preocupações. Ao
longo do seu trabalho, Freire expõe, com base em suas reflexões e pesquisas, elementos necessários para
a compreensão dessa prática enquanto dimensão social da formação humana. A propósito, afirma na
página 15: “[...] formar é muito mais do que puramente treinar o educando no desempenho de destrezas
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[...]”. Ainda, parece-me digno de nota:

Quem forma se forma e re-forma ao formar e quem é formado forma-se e forma
ao ser formado. É nesse sentido que ensinar não é transferir conhecimentos,
conteúdos, nem formar é ação pela qual um sujeito criador dá forma, estilo ou
alma a um corpo indeciso e acomodado. (FREIRE, 1996, p. 25).

Na consideração de António Nóvoa, em ensaio intitulado Desenvolvimento Pessoal: Investir na pessoa e na
sua experiência encontro a mesma ideia, expressa em analogia diferente. O que vale dizer que, para esse
pesquisador, a “formação” se define a partir de uma perspectiva crítico-reflexiva através do pensamento
autônomo, no qual uma identidade, que é também uma identidade profissional, pode ser construída como
um processo interativo e dinâmico. Em suas palavras:

A formação não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimentos, ou de
técnicas), mas sim através de um trabalho de reflexibilidade crítica sobre as
práticas e de (re) construção permanente de uma identidade pessoal. Por isso é
tão importante investir na pessoa e dar um estatuto ao saber da experiência
(NÓVOA, 2002, p.57).

Dessa forma, o pesquisador discute o quanto a crise de identidades dos professores tem sido objeto de
debates e estudos, o que evidencia, portanto, a evolução que impôs uma separação entre o eu pessoal e o
eu profissional. Assim, faz um breve percurso pela história, na qual os modelos racionalistas de ensino
contribuíram de forma significativa para a expansão dos sistemas educativos na metade do século XX,
trazendo para o centro das investigações e das problemáticas dos debates educativos a pessoa e o
profissional professor. Assim, embora admitindo a falta de originalidade, se vale da afirmação de Jennifer
Nias “O professor é a pessoa; e uma parte importante da pessoa é o professor”, como forma de se pensar,
hoje, a formação profissional.

Eis, as contribuições que o pensamento de Antonio Nóvoa consegue trazer para o entendimento desse
tema:

A identidade não é um dado adquirido, não é uma propriedade, não é um
produto. A identidade é um lugar de lutas e conflitos, é um espaço de construção
de maneiras de ser e de estar na profissão. Por isso, é mais adequado falar em
processo identitário, realçando a mescla dinâmica que caracteriza a maneira
como cada um se sente e se faz professor (NÓVOA, 1995, p. 16).

Ainda discorrendo sobre a importância da identidade na formação do educador, o pesquisador
complementa na obra em questão:

A construção de identidades passa sempre por um processo complexo graças ao
qual cada um se apropria do sentido e da história pessoal e profissional (apud.
Diamond, 1991). É um processo que necessita de tempo. Um tempo para refazer
identidades, para acomodar inovações, para assimilar mudanças (NÓVOA, 1995,
p.16).

De alguma forma, as inquietações apontadas por Nóvoa, quanto ao processo de formação dos estudantes,
também foram as minhas. Durante os encontros, nos quais o tema da profissão era recorrente, sobretudo,
porque as declarações seguiam acompanhadas por medo, insegurança e desconhecimento, pude
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evidenciar a necessidade de indagar como aconteceu o processo da graduação. Ou melhor, durante todo o
tempo que interagi com os estudantes, os questionamentos seguiram por rumos semelhantes sobre o
processo de formação. Assim, como cada um se vê no papel de futuro professor De que forma a ação
pedagógica é influenciada pelas características pessoais A ação é resultado de decisões profissionais e
pessoais Questões como essas nortearam as nossas reflexões durante os encontros. Pois, assim como
Nóvoa, penso que a mudança e a inovação pedagógica são intimamente dependentes desse processo
reflexivo. Em outras palavras, a reflexão sobre a própria ação é algo que se constitui como decisivo para o
êxito da prática docente, pois, assim é para a formação subjetiva dos indivíduos.

Nessa perspectiva recorro, mais uma vez, às palavras do pesquisador como recurso discursivo para
sintetizar o percurso que escolhi como forma de pensar o conceito de “formação” na profissão: professor.

Aqui estamos. Nós e a profissão. E as opções que cada um de nós tem de fazer
como professor, as quais cruzam a nossa maneira de ser com a nossa maneira de
ensinar e desvendam na nossa maneira de ensinar a nossa maneira de ser. É
impossível separar o eu profissional do eu pessoal (NÓVOA, 1995, p. 17).

Em virtude das declarações dos estudantes face ao desconforto diante da condição de professor e,
consequentemente, do desconhecimento e, sobretudo, da insegurança quanto à profissão, tornou-se
evidente o quanto os alunos de Letras – futuros professores – se encontram despreparados para o
exercício da profissão de educador, uma vez que nas suas falas se evidencia falta de segurança e
despreparo para exercerem com firmeza e competência a profissão.
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